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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009482-48.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA PENHA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA OAB - MT19291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PLANTÃO CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ Processo: 1009482-48.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARIA APARECIDA PENHA DOS SANTOS REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do 

Indébito e Pedido de Tutela de Urgência, proposta por Maria Aparecida 

Penha dos Santos, em face do Energisa Mato Grosso – Distribuidora de 

Energia S/A, todos já qualificados. Consta da inicial que, desde o mês de 

setembro/2019 a energia da autora só vem aumentando, apesar de contar 

somente com duas pessoas em casa, durante o dia, pois a requerente e 

seu filho trabalham fora. Foram registradas diversas reclamações junto à 

Energisa, desde maio/2019, visando à adequação das faturas devidas. 

Após, várias tentativas junto à energisa e, sem solução, registrou 

reclamação junto ao Procon - nº51.019.001.19-0003102, realizando 

audiência de conciliação no dia 09.01.2020, tendo a requerida se 

comprometido em realizar a aferição do medidor, sem que, até os 

presentes dias, tenha ocorrido a revisão das faturas. Afirma que, as 

faturas relativas ao meses de dezembro e janeiro se encontra em aberto, 

pois esta aguardando posição da requerida, quanto aos valores cobrados. 

No que tange ao pedido de tutela de urgência, são imprescindíveis para 

sua concessão (art. 300, CPC/2015): 1) elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito (fumus boni juris); e 2) perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo (periculum in mora). Deste modo dispõe o 

artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor: “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.” Como se vê, é dever da concessionária de energia prestar o 

serviço de fornecimento de energia elétrica, que é essencial, de forma 

adequada, eficiente e contínua. De outro pedido, o feito trata de relação 

consumerista em que o ônus da prova é invertido, em face da 

hipossuficiência técnica do consumidor em provar suas alegações (art. 6°, 

VIII, CDC), ficando, portanto, a cargo da parte requerida, demonstrar que a 

Unidade Consumidora (UC) do autor não está inativa e/ou está 

devidamente funcionando e/ou apontar as razões que levaram à delonga 

excessiva no restabelecimento do fornecimento de energia na UC. Assim, 

presente a probabilidade do direito alegado. Diante do exposto, DEFIRO, o 

pedido de tutela de urgência, para o fim de DETERMINAR, no prazo de 02 

(duas) horas, o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na 

Unidade Consumidora n°. 6/350531-0, bem como, para que, proceda a 

imediata inspeção, procedendo à substituição do relógio de medição se 

necessário. Fixo multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por dia de 

descumprimento injustificado da medida, incidindo, ainda, o responsável 

em crime de desobediência. Registre-se ainda que o deferimento da liminar 

não acarretará prejuízos à ré, tendo em vista que inexiste o perigo de 

irreversibilidade da medida, aliado ao fato de que a concessão da 

antecipação de tutela não desonera o autor dos pagamentos das contas 

futuras relativas ao consumo, nem impede revogação da liminar à luz de 

novos elementos. Cite-se e intime-se a parte requerida, para cumprimento 

da liminar deferida. DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça à parte 

autora, o que faço com fundamento no artigo 98 do CPC/2015. 

Tratando-se de decisão proferida, durante o plantão judiciário, autorizo 

que, sirva a presente decisão, como mandado. Após, remeta-se a 

presente petição, juntamente com esta decisão ao Cartório Distribuidor 

para distribuição ao juízo competente. Cumpra-se com a urgência que a 

situação requer. Cuiabá/MT, 03 de março de 2020. Angela Regina Gama 

da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito em Regime de Plantão às 

11h35min

Diretoria do Fórum

Decisão

CIA n.:

0701140-47.2020.8.11.0001 (Favor mencionar este número)

Requerente(s):

 Oliveira & Mascarenhas Sociedade de Advogados

Advogado(A):

 Sofia Alexandra de Moura Coelho de Villas Boas de Mascarenhas – 

OAB/MT 7.102-B

 Julio Cesar de Oliveira – OAB/MT 8.312-A

Vistos etc.

Trata-se de Pedido de Restituição de Valores Custas Judiciais proposto 

por Oliveira & Mascarenhas Sociedade de Advogados por meio de seu 

representante legal, no valor de R$ 982,67 (novecentos e oitenta e dois 

reais e sessenta e sete centavos).

 Conforme regulamenta a Instrução Normativa SCA nº 02/2011 - versão 4 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, os pedidos de restituição deverão 

ser instruídos com os seguintes documentos:

 • Requerimento da parte ou Advogado ao Juiz Diretor da Comarca ou 

Juizado Especial;

 • Procuração Judicial com poderes específicos para “receber e dar 

quitação” dos valores a serem restituídos (art. 105 do CPC) – caso o 

beneficiário não seja o “pagante da guia” de recolhimento das custas 

processuais ou “parte do processo”;

 • Contrato Social, quando o beneficiário for Pessoa Jurídica, número de 

CNPJ, data de nascimento e CPF de todos os Sócios, e-mail da empresa, 

telefone e endereço completo;

 • Dados pessoais do beneficiário, quando for Pessoa Física, número do 

CPF, data de nascimento, e-mail, telefone e endereço completo;

 • Dados bancários do beneficiário (banco, agência e conta corrente), não 

podendo ser conta poupança ou conta salário;

 • Certidão devidamente selada, do Distribuidor Judicial, do Gestor da 

Vara/Juizado ou do Gestor da Central de Mandados, conforme o caso, em 

se tratando de recolhimento indevido, a maior, em duplicidade ou não 

utilização das guias em atos do processo (Autenticação, 

Desarquivamento, Certidões, Formal de Partilha, Recurso de Apelação ou 

Recurso Inominado);

 •Deferimento do(a) Meritíssimo(a) Juiz(a) Diretor(a) do Fórum ou Juizado 

Especial;

 • Certidão ou Informação da divisão de Custas do Departamento Judiciário 

Auxiliar – DEJAUX/MT, nos casos de não interposição de Agravo de 

Instrumento e não expedição de Certidão Negativa;

 • Nos casos de restituição, com correção monetária dos valores 

provenientes de recolhimento a maior, em duplicidade ou indevido, o índice 

aplicado será a tabela de atualização monetária Gilberto Melo (tabela não 

expurgada) – www.gilbertomelo.com.br

 Desse modo, tendo em vista que Oliveira & Mascarenhas Sociedade de 

Advogados é o beneficiário, verifica-se a ausência dos (as) seguintes 

documentos/informações no pedido:

 • Certidão devidamente selada do Gestor da Vara/Juizado em se tratando 

de não utilização das guias em atos do processo (Autenticação, 

Desarquivamento, Certidões, Formal de Partilha, Recurso de Apelação ou 

Recurso Inominado);

 Considerando que deve ser rigorosamente observada a presença de 

todos os itens que constam na relação, intime-se a requerente para 

apresentar os documentos acima, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 03 de março de 2020.

(assinado eletronicamente)

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

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

Obs: Manual de restituição das custas processuais – Advogados e Partes 

disponível em http://www.tjmt.jus.br/institucional/G/976

Gerência de Recursos Humanos
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Portaria

PORTARIA Nº. 104/2020-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o período de 7 (sete) dias de compensatória, pelo Gestor 

Judiciário Substituto, matrícula nº. 5612, do(a) Secretaria - 8ª Vara Criminal 

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

0709361-19.2020.8.11.0001,

RESOLVE:

DESIGNAR o(a) servidor(a) BRUNA CHAGAS BIZELLI, matrícula nº. 32572, 

Analista Judiciário, lotado(a) na Secretaria - 8ª Vara Criminal da Comarca 

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

Judiciário, no período de 05/03/2020 a 13/03/2020 (compensatória).

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

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

Cuiabá, 3 de março de 2020.

(assinado digitalmente)

LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR

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

 

PORTARIA Nº. 106/2020-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o usufruto de 01 (um) dia de compensatória, pelo Gestor 

Judiciário César Adriane Leôncio, matrícula nº. 24386, do(a) Secretaria de 

Recuperação Judicial da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - SDCR, 

conforme consta do expediente CIA nº. 0709440-95.2020.8.11.0001,

RESOLVE:

DESIGNAR o(a) servidor(a) FELIPE COELHO DE AQUINO, matrícula nº. 

37986, Analista Judiciário, lotado(a) na Secretaria de Recuperação Judicial 

da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - SDCR , para exercer, a função 

de confiança de Gestor Judiciário, no dia 09/03/2020 (compensatória).

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

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

Cuiabá, 3 de março de 2020.

(assinado digitalmente)

LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR

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

 

PORTARIA Nº. 107/2020-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO a convocação do Gestor Judiciário Amanda Andrade de 

Toledo Perri, matrícula nº.24487, do(a) Secretaria - 11ª Vara Cível - 

Comarca da Capital - SDCR, para atuar no regime de exceção na 4ª Vara 

Cível e na 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, declarado 

pelo Provimento n. 7/2020-CM nos termos da Portaria n. 09/2020-CGJ de 

17/02/2020, conforme consta do expediente CIA nº . 

0709454-79.2020.8.11.0001,

RESOLVE:

DESIGNAR o(a) servidor(a) MAISA IZABEL SADDI ORNELLAS DE 

ALMEIDA, matrícula nº. 5826, Analista Judiciário, lotado(a) na Secretaria - 

11ª Vara Cível - Comarca da Capital - SDCR, para exercer, a função de 

confiança de Gestor Judiciário no período de 01/03/2020 a 13/03/2020 

(convocação).

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

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

Cuiabá, 3 de março de 2020.

(assinado digitalmente)

LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR

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

 

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1014938-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO ARAUJO DOS REIS VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA PATRÍCIA GABILAN SANCHES OAB - MT10756-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JARDIM AMERICA COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME (REQUERIDO)

SAN REMO COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME (REQUERIDO)

V.G. COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME (REQUERIDO)

PANTANAL COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MARCO ANTONIO LORGA OAB - MT13536-O (ADVOGADO(A))

LORGA & MIKEJEVS ADVOGADOS ASSOCIADOS (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo a parte autora para se manifestar 

nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 3 de março de 

2020. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário da 1ª Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1056634-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO INACIO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA OAB - MT14506-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESCAVASUL CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA (REQUERIDO)

CBM CONSTRUCOES E ENGENHARIA EIRELI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT11449-O (ADVOGADO(A))

PEDRO VINICIUS DOS REIS OAB - MT17942-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FORTUNATO PLANEJAMENTO FINANCEIRO E CONSULTORIA LTDA - ME 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo a parte autora para se manifestar 

nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 3 de março de 

2020. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário da 1ª Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1022762-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADVOCACIA MARCOS AVALLONE SOCIEDADE DE ADVOGADOS 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROXANIA VILELA AVALLONE PIRES OAB - MT18947-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT15948-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo a recuperanda para se manifestar 

nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 3 de março de 

2020. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário da 1ª Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1042097-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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DEISE REGINA VIOLIN DE MELLO - ME (AUTOR(A))

DEISE REGINA VIOLIN DE MELLO - ME (AUTOR(A))

DEISE REGINA VIOLIN (AUTOR(A))

DEISE REGINA VIOLIN - ME (AUTOR(A))

DEISE REGINA VIOLIN DE MELLO - ME (AUTOR(A))

DEISE REGINA VIOLIN DE MELLO - ME (AUTOR(A))

DEISE REGINA VIOLIN - ME (ADCOS) (AUTOR(A))

DEISE REGINA VIOLIN DE MELLO - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA OAB - MT16708-O 

(ADVOGADO(A))

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VARZEA GRANDE SHOPPING S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS OAB - MT8857-O (ADVOGADO(A))

Judson Gomes da Silva Bastos (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

IGOR GOES LOBATO OAB - SP307482-O (ADVOGADO(A))

SPAD COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

BRANDS CONSULTORIA E FRANCHISING LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

CAIO VINICIUS KUSTER CUNHA OAB - ES11259 (ADVOGADO(A))

VARZEA GRANDE SHOPPING S.A (TERCEIRO INTERESSADO)

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (TERCEIRO INTERESSADO)

PAOLA CRISTINA RIOS PEREIRA FERNANDES OAB - MT9510-O 

(ADVOGADO(A))

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (TERCEIRO INTERESSADO)

ITAU UNIBANCO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

RICARDO LOPES GODOY OAB - MS14422-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital EDITAL 

Processo: 1042097-28.2019.8.11.0041 Espécie: RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

(129) Polo ativo: DEISE REGINA VIOLIN - ME (ADCOS) e outros (7) 

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CREDORES/INTERESSADOS Finalidade: 

Proceder à intimação dos credores e interessados acerca do recebimento 

do plano de recuperação judicial da(s) empresa(s) DEISE REGINA VIOLIN - 

ME e outras, bem assim conferir publicidade à relação nominal de credores 

apresentada pelo(a) administrador(a) judicial. Relação de credores: ADINA 

DE SOUZA ALMEIDA RABELO, possui crédito de R$ 3.147,94 – Classe 

Trabalhista; ANA PAULA DE MELO, possui crédito de R$ 2.120,00 – 

Classe Trabalhista; BRENDA RAMOS DE OLIVEIRA R$ 10.159,16 – Classe 

Trabalhista; CARMEM APARECIDA R$ 16.129,11 – Classe Trabalhista; 

CRISTIANE DOS SANTOS possui crédito de R$ 4.214,00 – Classe 

Trabalhista; CRISTIANE RANZETTI possui crédito de R$ 4.211,54 – Classe 

Trabalhista; DALCIENE FIDELIS NOGUEIRA possui crédito de R$ 4.940,01 – 

Classe Trabalhista; DANIELLY RODRIGUES DA CRUZ possui crédito de R$ 

3.943,97 – Classe Trabalhista; DIONI ANTONI SIQUEIRA possui crédito de 

R$ 4.433,37 – Classe Trabalhista; DOMINGOS ALVES FERREIRA NETO 

possui crédito de R$ 5.437,30 – Classe Trabalhista; ELESSANDRA DA 

SILVA BOTELHO possui crédito de R$ 4.045,25 – Classe Trabalhista; 

ELISA DA CRUZ ALMEIDA possui crédito de R$ 5.462,68 – Classe 

Trabalhista; GESSYANE KETTELLEN MARTINS CARVALHO possui crédito 

de R$ 4.694,37 – Classe Trabalhista; IVONE QUITERIA ARAUJO JACQUES 

possui crédito de R$ 4.447,81 – Classe Trabalhista; JANAINA APARECIDA 

possui crédito de R$ 5.467,66 – Classe Trabalhista; JOICI PADILHA 

GONCALVES possui crédito de R$ 4.167,30 – Classe Trabalhista; 

MARCELA MOREIRA DOS SANTOS possui crédito de R$ 9.599,39 – 

Classe Trabalhista; MARIA APARECIDA possui crédito de R$ 7.738,22 – 

Classe Trabalhista; MAYARA VASCONCELOS CHAVES possui crédito de 

R$ 3.990,64 – Classe Trabalhista; MAYSA VIOLIN FRONER DE MELO 

possui crédito de R$ 3.119,74 – Classe Trabalhista; NAYARA DE BARROS 

SILVA possui crédito de R$ 4.346,28 – Classe Trabalhista; PATRICIA 

GONCALVES NITZ possui crédito de R$ 5.335,87 – Classe Trabalhista; 

ROSANA DE OLIVEIRA QUEIROZ possui crédito de R$ 3.402,21 – Classe 

Trabalhista; VALERIA RODRIGUES DA ROCHA R$ 5.660,94 – Classe 

Trabalhista; Wagna Fernanda de Arruda possui crédito de R$ 4.008,00 – 

Classe Trabalhista; BANCO DO BRASIL possui crédito de R$ 109.258,74 – 

Credor com Garantia Real; BANCO DO BRASIL possui crédito de R$ 

422.603,38 - Credor Quirografário; BANCO DO BRASIL possui crédito de 

R$ 200.000,00 - Credor Quirografário; BORGES CONSULTORIA 

EMPRESARIAL R$ 1.000,00 - Credor Quirografário;BORGES 

CONSULTORIA EMPRESARIAL possui crédito de R$ 1.000,00 - Credor 

Quirografário; BORGES CONSULTORIA EMPRESARIAL possui crédito de 

R$ 1.000,00 - Credor Quirografário; BORGES CONSULTORIA 

EMPRESARIAL possui crédito de R$ 1.000,00 - Credor Quirografário; 

BORGES CONSULTORIA EMPRESARIAL possui crédito de R$ 1.500,00 - 

Credor Quirografário; BRANDS CONSULTORIA E FRANCHISING possui 

crédito de R$ 2.211,87 - Credor Quirografário; BRANDS CONSULTORIA E 

FRANCHISING possui crédito de R$ 731,65 - Credor Quirografário; 

BRANDS CONSULTORIA E FRANCHISING possui crédito de R$ 5.041,99 - 

Credor Quirografário; BRANDS CONSULTORIA E FRANCHISING possui 

crédito de R$ 3.780,17 - Credor Quirografário; BRASPRESS 

TRANSPORTES URGENTES possui crédito de R$ 91,15 - Credor 

Quirografário; CAIXA FEDERAL possui crédito de R$ 188.215,05 - Credor 

Quirografário; CORIM EMPREENDIMENTOS possui crédito de R$ 59.243,47 

- Credor Quirografário; ENERGISA S/A possui crédito de R$ 728,07 

-Credor Quirografário; GOIABERAS SHOPPING possui crédito de R$ 

39.797,87 - Credor Quirografário; ITAU BANCO possui crédito de R$ 

56.188,62 - Credor Quirografário; SPAD COMERCIO DE COSMETICOS LTS 

possui crédito de R$ 22.481,74 - Credor Quirografário; SPAD COMERCIO 

DE COSMETICOS LTS possui crédito de R$ 20.110,80 - Credor 

Quirografário; SPAD COMERCIO DE COSMETICOS LTS possui crédito de 

R$ 20.111,40 - Credor Quirografário; SPAD COMERCIO DE COSMETICOS 

LTS possui crédito de R$ 4.593,86 - Quirografário; SPAD COMERCIO DE 

COSMETICOS LTS possui crédito de R$ 40.439,09 - Credor Quirografário; 

SPAD COMERCIO DE COSMETICOS LTS possui crédito de R$ 80.463,13 - 

Credor Quirografário; SPAD COMERCIO DE COSMETICOS LTS possui 

crédito de R$ 27.010,45 - Credor Quirografário; SPAD COMERCIO DE 

COSMETICOS LTS possui crédito de R$ 29.249,53 - Credor Quirografário; 

SPAD COMERCIO DE COSMETICOS LTS possui crédito de R$ 49.335,23 - 

Credor Quirografário; SPAD COMERCIO DE COSMETICOS LTS possui 

crédito de R$ 28.380,94 - Credor Quirografário; SPAD COMERCIO DE 

COSMETICOS LTS possui crédito de R$ 27.011,25 - Credor Quirografário; 

SPAD COMERCIO DE COSMETICOS LTS possui crédito de R$ 49.335,23 - 

Credor Quirografário; VARZEA GRANDE INVESTIMENTOS possui crédito 

de R$ 152.976,98 - Credor Quirografário. Despacho/decisão: (...) 8 – 

Apresentado o Plano De Recuperação Judicial, no prazo improrrogável de 

60 (sessenta) dias, contados da publicação desta decisão, conforme já 

consignado, Publique-se Outro Edital Contendo Aviso Aos Credores Sobre 

o Recebimento e Apresentação Do Plano De Recuperação, (art. 53, 

parágrafo único), consignando-se que os credores têm o prazo de 30 

(trinta) dias para manifestar eventual Objeção ao Plano de Recuperação 

Judicial (art. 55, parágrafo único), contados da publicação do 2º Edital. 9 – 

Vindo aos autos a Relação De Credores A Ser Apresentada Pelo 

Administrador Judicial (art. 7º, § 2º), no prazo de 45 (quarenta e cinco) 

dias, contados do fim do prazo do § 1º, do artigo 7º, LFRJ, que deverá ser 

publicada no mesmo edital de aviso de recebimento do plano (2º edital 

mencionado no item 8), o Comitê, qualquer credor, o devedor ou seus 

sócios ou o Ministério Público, poderão apresentar Impugnação Contra A 

Relação De Credores Do Administrador Judicial, no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do art. 8º, da norma em comento. (...) Advertências: Os 

documentos que lastrearam a elaboração da lista de credores 

encontram-se à disposição de qualquer credor ou interessado junto ao 

administrador judicial nomeada por este juízo, Judson Gomes da Silva 

Bastos, advogado inscrito na OAB/MT sob o n.º 8857, com escritório na 

Rua Mistral nº 09, salas 407, 408 e 409, (Edifício The Point), bairro 

Despraiado, CEP 78.048-222, Cuiabá/MT telefones (65) 3365-4103 e (65) 

99971-2363, e-mail jbjus@terra.com.br. Os credores, o Comitê, as 

devedoras ou seus sócios e o Ministério Público terão o prazo de 10 (dez) 

dias corridos para apresentar diretamente ao juízo suas impugnações 

quanto aos créditos supramencionados (art. 8º, caput, da lei 11.101/05). 

Qualquer credor poderá manifestar ao juiz, no prazo de 30 (trinta) dias 

corridos, objeção ao plano de recuperação judicial apresentado pelas 

devedoras (art. 55, caput, da lei 11.101/05). E, para que chegue ao 
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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, Danilo Oliveira Carilli, Analista Judiciário, 

digitei. Cuiabá, 3 de março de 2020. Felipe Coelho de Aquino Gestor 

Judiciário em substituição

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1042097-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEISE REGINA VIOLIN DE MELLO - ME (AUTOR(A))

DEISE REGINA VIOLIN DE MELLO - ME (AUTOR(A))

DEISE REGINA VIOLIN (AUTOR(A))

DEISE REGINA VIOLIN - ME (AUTOR(A))

DEISE REGINA VIOLIN DE MELLO - ME (AUTOR(A))

DEISE REGINA VIOLIN DE MELLO - ME (AUTOR(A))

DEISE REGINA VIOLIN - ME (ADCOS) (AUTOR(A))

DEISE REGINA VIOLIN DE MELLO - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA OAB - MT16708-O 

(ADVOGADO(A))

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VARZEA GRANDE SHOPPING S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS OAB - MT8857-O (ADVOGADO(A))

Judson Gomes da Silva Bastos (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

IGOR GOES LOBATO OAB - SP307482-O (ADVOGADO(A))

SPAD COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

BRANDS CONSULTORIA E FRANCHISING LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

CAIO VINICIUS KUSTER CUNHA OAB - ES11259 (ADVOGADO(A))

VARZEA GRANDE SHOPPING S.A (TERCEIRO INTERESSADO)

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (TERCEIRO INTERESSADO)

PAOLA CRISTINA RIOS PEREIRA FERNANDES OAB - MT9510-O 

(ADVOGADO(A))

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (TERCEIRO INTERESSADO)

ITAU UNIBANCO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

RICARDO LOPES GODOY OAB - MS14422-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo o(a) administrador(a) judicial para 

que providencie a publicação, na IOMAT e jornal de grande circulação, do 

edital a que aludem os arts. 7º, § 2º, e 55, caput, ambos da lei 11.101/05, 

no prazo de 05 dias, com comprovação nos autos. Consigno que o 

referido instrumento convocatório encontra-se colacionado ao feito, além 

de ter sido encaminhado via e-mail aos endereços eletrônicos 

persiolandim_adv@hotmail.com e joaotitoadv@hotmail.com. Cuiabá, 3 de 

março de 2020. Felipe Coelho de Aquino Gestor Judiciário em substituição

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1046414-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MJB VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (IMPUGNANTE)

MJB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E GESTAO DE 

PESSOAL LTDA - EPP (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO MARTIGNONI OAB - RS65244 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

Carla Helena Grings OAB - MT8361-O (ADVOGADO(A))

Carla Helena Grings (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo a parte autora para se manifestar 

nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 3 de março de 

2020. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário da 1ª Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1046410-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MJB VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (IMPUGNANTE)

MJB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E GESTAO DE 

PESSOAL LTDA - EPP (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JP BALABAN & ADVOGADOS (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFHAEL PIMENTEL DANIEL OAB - PR42694 (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO ARGES BALABAN OAB - PR70538 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

Carla Helena Grings OAB - MT8361-O (ADVOGADO(A))

Carla Helena Grings (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial para se 

manifestar nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 3 de 

março de 2020. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário da 1ª Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1022412-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT15948-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE TEIXEIRA ALVES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Outros Interessados:

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT9764-A (ADVOGADO(A))

AJ1 Administração Judicial (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo a parte autora para se manifestar 

nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 3 de março de 

2020. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário da 1ª Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1022420-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA 

(IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELINA RIBEIRO DA SILVA (IMPUGNADO)

Outros Interessados:

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT9764-A (ADVOGADO(A))

AJ1 Administração Judicial (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo a parte autora para se manifestar 

nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 3 de março de 

2020. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário da 1ª Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1048097-44.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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FERNANDO ABREU BONAMIGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TERENCIA SPEDITA SANTOS OAB - MT6186-O (ADVOGADO(A))

ROBERTA VIEIRA MOREIRA OAB - MT16088/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT15948-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo a parte autora para se manifestar 

nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 3 de março de 

2020. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário da 1ª Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1043850-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELITO SANTOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE LACERDA GENNARI GOMES DA SILVA OAB - MT5901-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955-O (ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT15948-O (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo a parte autora para se manifestar 

nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 3 de março de 

2020. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário da 1ª Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1018320-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEOTOP CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo a parte autora para se manifestar 

nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 3 de março de 

2020. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário da 1ª Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1003689-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (AUTOR(A))

LUMIRAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A (AUTOR(A))

DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A 

(AUTOR(A))

TOTAL COMERCIO E REPRESENTACAO S/A (AUTOR(A))

TECNOVIA S/A ARMAZENS GERAIS (AUTOR(A))

EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS (AUTOR(A))

AGRUPAR S/A PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS (AUTOR(A))

VENTURA S/A PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS (AUTOR(A))

ACQUAVIX AMBIENTAL ENGENHARIA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955-O (ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT15948-O (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

JESSICA HELLEN OLIVEIRA UMBELINO OAB - MT0018900A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Credores (REU)

BANCO BRADESCO (REU)

HANSATECNICA COMERCIO E REPRESENTACOES S.A (REU)

GERDAU ACOS LONGOS S.A. (REU)

VOLMIR GELSON EDEL - EPP (REU)

YARA CAROLINA DINIZ COSTA (REU)

LUIS RODRIGUES DA SILVA (REU)

EVERTON PEREIRA CAMILO (REU)

PPG INDUSTRIAL DO BRASIL - TINTAS E VERNIZES - LTDA. (REU)

PIO JOSE DE OLIVEIRA (REU)

INSTITUTO EUVALDO LODI (REU)

IRMAOS RODOPOULOS LTDA (REU)

VALDECY PEREIRA DE SOUSA (REU)

CLARO S.A. (REU)

WANDERLEY RAMPEL (REU)

D.J.D. FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP (REU)

GERENCIAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME (REU)

MARA SOUZA GALIANO (REU)

JULLY ENNY DE SOUZA (REU)

COPACELMIX SERVICOS DE CONCRETO USINADO LTDA (REU)

RESITEC - INDUSTRIA DE PIAS DE MARMORE SINTETICO LTDA - EPP (REU)

SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA 

CONSTRUCAO LTDA (REU)

GASPAR HELENO ANDRE (REU)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO RAMOS DOMBROSKI OAB - RJ173725-O (ADVOGADO(A))

MARIA FERNANDA DOS SANTOS NAVARRO DE ANDRADE OAB - 

SP170014 (ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO SILVA GATTI OAB - MT234531-O (ADVOGADO(A))

RICARDO GERHARDT OAB - MT0016342A (ADVOGADO(A))

LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR OAB - MT14954-O (ADVOGADO(A))

LUCIANO BENETTI TIMM OAB - RS37400 (ADVOGADO(A))

RAFAEL BICCA MACHADO OAB - SP0354406A (ADVOGADO(A))

VANDER JOSE PASETTI OAB - MT11734-O (ADVOGADO(A))

BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ OAB - MT19463-O (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT10416-O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT9020-O (ADVOGADO(A))

GUILHERME BARBOSA MESQUITA OAB - DF30417 (ADVOGADO(A))

GUSTAVO TOSI OAB - DF28498 (ADVOGADO(A))

MIGUEL ANGELO CARROCIA OAB - MT21968/O (ADVOGADO(A))

FERNANDO RUDGE LEITE NETO OAB - SP84786 (ADVOGADO(A))

DIEGO CAMPOS DE ALMEIDA BARROS OAB - MT21437-O 

(ADVOGADO(A))

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))
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ALAN FRANCO SCORPIONI OAB - MT12935-O (ADVOGADO(A))

ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD OAB - MT14099-O (ADVOGADO(A))

PAULO VICTOR DE ARAUJO AMORIM OAB - MT19600-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO OAB - MT4632-O (ADVOGADO(A))

HERNANDES TEIXEIRA DE SOUZA OAB - MT0015203A (ADVOGADO(A))

DANIEL MAGNO MORO SILVA OAB - MT12399-O (ADVOGADO(A))

RENATO DE PERBOYRE BONILHA OAB - MT3844-O (ADVOGADO(A))

ANGELA MARIA JULIO OAB - MT0016399A (ADVOGADO(A))

GERSON TOME TREVISOL OAB - MT19424-O (ADVOGADO(A))

LUIZ ANTONIO GOMIERO JUNIOR OAB - SP0154733A (ADVOGADO(A))

ARIANE DE SOUZA MONARO OAB - MT13094-B (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

Bradesco S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

KAIO AUGUSTO ALVES NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO)

VERGINIO JOSE DA SILVA NETO (TERCEIRO INTERESSADO)

GRASIELA ELISIANE GANZER OAB - MT9899-O (ADVOGADO(A))

WALDEMAR MIRANDA (TERCEIRO INTERESSADO)

CUIABANA COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA - ME 

(TERCEIRO INTERESSADO)

STELLA APARECIDA DA FONSECA ZEFERINO DA SILVA OAB - MT5458-B 

(ADVOGADO(A))

Rodolfo Fernando Borges OAB - MT13506-O (ADVOGADO(A))

OI S.A (TERCEIRO INTERESSADO)

ELADIO MIRANDA LIMA OAB - MT13242-O (ADVOGADO(A))

FLAVIA CRISTINA FERRARI SABINO OAB - DF28490 (ADVOGADO(A))

FLAVIA NEVES NOU DE BRITO OAB - BA17065 (ADVOGADO(A))

AUDINEI GOMES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI OAB - PR39274 (ADVOGADO(A))

MILTON ALVES DAMACENO (TERCEIRO INTERESSADO)

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ALBINO CARLOS KRIZIZANOWSKI OAB - MT7231/O (ADVOGADO(A))

Jorge Antonio Krizizanowski OAB - MT15618-O (ADVOGADO(A))

EDMUNDO FERREIRA DA ROCHA (TERCEIRO INTERESSADO)

CASSAO JURE FERREIRA SALES OAB - MT9372-O (ADVOGADO(A))

EBER SARAIVA DE SOUZA OAB - MT8267-O (ADVOGADO(A))

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

LEANDRO BATISTA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237-O (ADVOGADO(A))

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT13356-O 

(ADVOGADO(A))

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT6848-B (ADVOGADO(A))

CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO OAB - MT11903-A 

(ADVOGADO(A))

LUIZ VALTER TEODORO (TERCEIRO INTERESSADO)

DIEGO OSMAR PIZZATTO OAB - MT11094-O (ADVOGADO(A))

ALEX QUEIROZ DE BRITO (TERCEIRO INTERESSADO)

ROBERT BOSCH LIMITADA (BOSCH) (TERCEIRO INTERESSADO)

JOILTON JOSE LEITE OAB - MT19278-O (ADVOGADO(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

ROBERTO TRIGUEIRO FONTES OAB - MT18280-A (ADVOGADO(A))

LUCIANO RODRIGUES DE ARRUDA (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSE DO CARMO SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

VANDENILSON DE ARRUDA RONDON (TERCEIRO INTERESSADO)

ALOISIO NUNES RONDON (TERCEIRO INTERESSADO)

ADEMILSON GONCALVES DE MATOS LIMA (TERCEIRO INTERESSADO)

VALDEMIR RODRIGUES DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)

WAGNALDO SOUZA FARIAS (TERCEIRO INTERESSADO)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (TERCEIRO 

INTERESSADO)

SIMONE REGINA DE SOUZA KAPITANGO A SAMBA OAB - SP0205337A 

(ADVOGADO(A))

CLAYTON DA COSTA MOTTA OAB - MT14870-O (ADVOGADO(A))

CLAUDIA FELICIO GARCIA OAB - MT19292-O (ADVOGADO(A))

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

GABRIEL LOPES MOREIRA OAB - RS57313 (ADVOGADO(A))

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

CM ADMINISTRACAO JUDICIAL E PERICIAS LTDA - EPP (PERITO / 

INTÉRPRETE)

JEFFERSON RAMOS BRANDAO OAB - PR27617 (ADVOGADO(A))

AUTOAMERICA IMPORTACAO, EXPORTACAO, INDUSTRIA E COMERCIO 

ATACADISTA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS E PNEUMATICOS LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

BRADIESEL AUTO PARTS LTDA - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

CLARIANA ZACARKIM BARAO OAB - MT14955-O (ADVOGADO(A))

ROGERIO BARAO OAB - MT8313-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE WAGNER (TERCEIRO INTERESSADO)

FERNANDO CERANTOLA OAB - MT12738/O (ADVOGADO(A))

OSVALDO TAROCO OAB - MT17689 (ADVOGADO(A))

CESAR RODRIGUES DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

PAULO MARCO DE SOUZA PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

CLAUDEMIR PEREIRA DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO)

Adriane de Lima Martins OAB - MT20818/O-O (ADVOGADO(A))

ADELINO DA SILVA RONDON (TERCEIRO INTERESSADO)

OSMAR ALVES DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)

EDESIO JOSE SEGALA OAB - MT11357-O (ADVOGADO(A))

CARLOS LOURENCO MITSUOSHI DALTRO HAYASHIDA OAB - MT20108-B 

(ADVOGADO(A))

KATIA VALADARES SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

KATIA VALADARES SILVA OAB - MT232700-O (ADVOGADO(A))

M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA (TERCEIRO INTERESSADO)

EDER RODRIGUES DE OLIVEIRA OAB - BA28864 (ADVOGADO(A))

RICARDO TURBINO NEVES OAB - MT12454-O (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO MORESCHI OAB - MT11686-O (ADVOGADO(A))

JOSE LEOCIR PERES MUNHOZ (TERCEIRO INTERESSADO)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

VANDERLEY XAVIER DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

GISELE SILVA NASCIMENTO OAB - MT11740-O (ADVOGADO(A))

MAURICIO BUENO DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO)

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT13744-O (ADVOGADO(A))

AMIZAEL JOSE CANDIDO OAB - MT23138/O (ADVOGADO(A))

INTEGRALSAT SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP 

(TERCEIRO INTERESSADO)

MARIA FERNANDA DOS SANTOS NAVARRO DE ANDRADE OAB - 

SP170014 (ADVOGADO(A))

BRUNO LASAS LONG OAB - SP331249 (ADVOGADO(A))

VOLMIR GELSON EDEL - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

RICARDO GERHARDT OAB - MT0016342A (ADVOGADO(A))

EDSON RODRIGUES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

GERDAU ACOS LONGOS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

EDUARDO SILVA GATTI OAB - MT234531-O (ADVOGADO(A))

PABLO DOTTO OAB - MT147434-O (ADVOGADO(A))

ANDERSON THIAGO DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

VALMIR SOUZA SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSE VESPASIANO PECHE OAB - MT0015170A-O (ADVOGADO(A))

TATIANA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

ADRIANE SANTOS DOS ANJOS OAB - MT18378-O (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

MARCO AURELIO BALLEN OAB - MT4994-O (ADVOGADO(A))

JEAN PEREIRA SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

BRUNO AMAR BOTELHO OAB - RJ113441-O (ADVOGADO(A))

JULIANA DE SIQUEIRA CASTRO OAB - RJ113679-O (ADVOGADO(A))

AMANDA CARINA UEHARA PAULA OAB - MT21387-B (ADVOGADO(A))

LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR OAB - MT14954-O (ADVOGADO(A))

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

MAURICIO CORTE CHAGAS MEMORIA OAB - RJ137775-O 
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(ADVOGADO(A))

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (TERCEIRO INTERESSADO)

CHRISSY LEAO GIACOMETTI OAB - MT15596-O (ADVOGADO(A))

ADALTO MARQUES PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSÉ ANTÔNIO LESSI (TERCEIRO INTERESSADO)

HANSATECNICA COMERCIO E REPRESENTACOES S.A (TERCEIRO 

INTERESSADO)

PONTUAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO OAB - MT4632-O (ADVOGADO(A))

BRUNO PEREZ SANDOVAL OAB - SP324700 (ADVOGADO(A))

ASS CONTABILIDADE EIRELI - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

LUIS MARCELO BARTOLETTI DE LIMA E SILVA OAB - SP324000 

(ADVOGADO(A))

PAULO VICTOR DE ARAUJO AMORIM OAB - MT19600-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO GODOY DA CUNHA MAGALHAES OAB - SP234123 

(ADVOGADO(A))

NILCARLEY SANTOS SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)

JANAINA PEREIRA DA MATTA LOPES (TERCEIRO INTERESSADO)

CAROLINA MONTEIRO CAMARGO OAB - MT14694-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S.A, (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

JOSÉ VESPASIANO PECHE (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando os autos, intimo os(as) credores(as) SANY 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DA AMÉRICA DO SUL e Marcio Weliton da 

Silva, por intermédio dos(as) causídicos(as) Hernani Zanin Junior, OAB/SP 

305.323, e Diego Knopp Fonseca, OAB/MT 16.997 para que realize(m) a 

distribuição em apartado, por dependência ao presente feito, da(s) 

habilitação(ões)/impugnação(ões) de crédito de id 28262159 e 29281960, 

nos termos do art. 10, § 5º, c/c art. 13, P. Ú., ambos da lei 11.101/05. 

Cuiabá, 3 de março de 2020. Felipe de Coelho Aquino Gestor Judiciário em 

substituição

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1040524 Nr: 41876-04.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A, BRUNO CARVALHO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSUÉ MARQUES DA SILVA, 

WILSON MARQUES DA SILVA, J MARQUES INDUSTRIA DE ARTEFATOS 

DE CIMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CARVALHO DE SOUZA - 

OAB:MT 19.198, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO BRUNO VIEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:8.617/MT, LEONARDO BRUNO VIEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:8617

 Impulsionando o feito, reitero a intimação do administrador judicial para, no 

prazo de 05 dias, se manifestar nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1152746 Nr: 32969-06.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO, JOSEMIR DE SOUZA 

PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA EXPRESSO JUARA LTDA, 

EXECUTIVA NORTH TRANSPORTES LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA AVILA ANTUNES - 

OAB:7652/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC, 

Rosimar Pino Zorzim - OAB:5908-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA DE CASTRO 

BORGES REIS - OAB:18.866/MT, IONE FILOMENA DOS SANTOS - 

OAB:21956/O/MT, JOÃO PAULO MORESCHI - OAB:11686/MT, 

MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA - OAB:10280/MT, MARCO AURELIO 

MESTRE MEDEIROS - OAB:15.401/MT

 Impulsionando os autos, promovo a republicação da certidão de fl. 134, 

haja vista que não houve a escorreita intimação da recuperanda: 

"Conforme determinação, fls. 111, intimo a recuperanda para, em 5 dias 

úteis, manifestar-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1424254 Nr: 14335-54.2019.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OI MOVEL S/A, OI S.A, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO VIAÇÃO PRINCESA DO SOL LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA CAROLINE 

TRECHAUD - OAB:14.099/MT, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:13242-A, 

ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:86.235-RJ, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO NIGRO - 

OAB:8414/MT

 Impulsionando o feito, reitero a intimação do administrador judicial para, no 

prazo de 05 dias, se manifestar nos autos.

2ª Vara Cível

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1024392-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA DIAS LEITE TASCA (AUTOR(A))

NEURI TASCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA LEVENTI ALEIXES OAB - MT4683-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KESIA DE TAL (REU)

WESLEY VINICIUS ZANATA DA COSTA (REU)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1024392-85.2017.8.11.0041. AUTOR(A): NEURI TASCA, ANTONIA DIAS 

LEITE TASCA REU: WESLEY VINICIUS ZANATA DA COSTA, KESIA DE TAL 

Vistos etc. Compulsando os autos, verifico que embora tenha sido 

expedida carta de citação e intimação dos réus, no endereço informado na 

inicial, não houve o retorno do A.R. Empós, foram realizadas algumas 

diligências em diversos endereços, mas não houve tentativa de 

notificação da parte ré através de Oficial de Justiça no endereço da peça 

exordial. Destarte, com o fito de evitar nulidade, REDESIGNO a audiência 

de justificação para o dia 30/04/2020, às 14:00h e DETERMINO: 

EXPEÇA-SE carta precatória com a finalidade de NOTIFICAR os réus no 

endereço que consta no preâmbulo da inicial (Av. Campos Sales, 2437, 

Sala 06, Andar 1, Centro - Porto Velho -RO, CEP n. 76.801 -081), a ser 

cumprida por OFICIAL DE JUSTIÇA, para comparecerem ao ato que ora 

designo. Saliento que, conforme dispõe o caput do art. 455 do CPC, cabe 

ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada. Vale ressaltar que as 

partes podem ser representadas durante o ato por seus respectivos 

patronos, por meio de procuração específica, com poderes para negociar 

e transigir, consoante interpretação extensiva do art. 334, §10, do CPC. 

Intimem-se às partes. Às providências. Cuiabá, data registrado no sistema. 

(assinado digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1040939-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARILSON JUNIOR DE MAGALHAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO OAB - MT13655-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAMIAO DE TAL (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1040939-35.2019.8.11.0041. AUTOR(A): ARILSON JUNIOR DE 

MAGALHAES REU: DAMIAO DE TAL Vistos etc. Não obstante o arrazoado 

exposto pela parte autora, entendo necessária à realização de audiência 

para justificação do alegado, nos termos do art. 562 do CPC/2015, com o 

fito de melhor esclarecer sobre a sua posse e quando se deu a 

ocorrência de eventual esbulho no imóvel em litígio. Destarte, DESIGNO 

audiência de justificação para o dia 14/04/2020, às 17:00h. NOTIFIQUE-SE 

os réus para comparecerem à audiência de justificação na data 

designada, bem como aqueles que forem encontrados no local 

esclarecendo que poderão intervir, desde que o façam por intermédio de 

advogado, ressaltando que o prazo para a defesa começa a contar a 

partir da intimação da decisão que deferir ou não a medida liminar (art. 

564, parágrafo único, CPC). Intime-se a parte autora, que deverá se fazer 

presente através de seu representante legal, bem como para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresente o seu rol de testemunhas para a oitiva 

na audiência de justificação, que deverão ser intimadas para 

comparecimento ao ato solene nos moldes do art. 455 CPC. Dê ciência ao 

Ministério Público da audiência designada e à Defensoria Pública, por se 

tratar de conflito coletivo envolvendo parte hipossuficientes, nos termos 

do art. 565, § 2°, do NCPC. Cumpra-se com urgência. Cuiabá, data 

registrada no sistema. (assinado digitalmente) CARLOS ROBERTO 

BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019703-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELSE DE CAMPOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTACIO CHAVES DE SOUZA OAB - MT19825-O (ADVOGADO(A))

CAIO ALEXANDRE OJEDA DA SILVA OAB - MT19856-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDVALDO CURVO NUNES (REU)

HOSPITAL DE OLHOS DE CUIABA LTDA - EPP (REU)

ORIVALDO AMANCIO NUNES FILHO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE MARCIO DE OLIVEIRA OAB - MT14247-O (ADVOGADO(A))

Ademar Coelho da Silva OAB - MT14948-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, manifestarem-se acerca da 

Petição do Perito Judicial - Id. 29791955 - postulando o que entenderem de 

direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1019629-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

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

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

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, manifestarem-se acerca da 

Petição de Pagamento Voluntário postulando o que entenderem de direito. 

Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1038412-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON PEIXOTO BALESTEROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, manifestarem-se acerca da 

Petição de Pagamento Voluntário postulando o que entenderem de direito. 

Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022397-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE TOME VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANNE KELLY DOMINGUES OAB - MT23048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser AS PARTES intimadas por 

intermédio de seu(s) advogado(s), via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (dez) dias, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA. Nada mais.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038858-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO PRAXEDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REFRIGERANTES MARAJA S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL LACERDA LIMA OAB - MT0014160S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1038858-84.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE AUGUSTO PRAXEDES REU: REFRIGERANTES MARAJA S.A. Vistos, 

etc. Reporto-me a decisão de ID. 29379675 para fazer constar o novo 

horário da audiência de instrução designada. Desse modo, o horário do 

ato processual passa a ser no dia 29/06/2019, às 16h. No mais, 

cumpra-se a decisão acima mencionada. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 

data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019144-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

GIORDANA LAURA DA SILVA MORO (EXECUTADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para efetuar o pagamento do depósito de diligência para 

cumprimento do mandado, no prazo de 10 (dez) dias, emitido pelo site 

www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1026900-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VASCULAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para efetuar o pagamento do depósito de diligência para 

cumprimento do mandado, no prazo de 10 (dez) dias, emitido pelo site 

www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1019959-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO OLIVEIRA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA DAL PRA OAB - MT22783-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1019959-67.2019.8.11.0041 FABIO 

OLIVEIRA FERREIRA Seguradora Lider Cite-se e intime-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à 

audiência de conciliação designada para o dia 29/11/2019, às 11h44 - 

Conciliação 2, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da 

Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado 

do autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o 

patrono constituído nos autos, da data da audiência acima designada (art. 

334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência, acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a 

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara 

Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040190-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIARIA IGUACU LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO OAB - MT13685-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIANE FELICIANO FEITOSA (REU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pelo requerido, 

referente ao pagamento da condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1046274-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ATLANTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o autor, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1052602-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NADYELLY CORREIA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR NEGRAO BACARJI OAB - MT26773/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRIAN LUCKAS OLIVEIRA RUIS (REU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o autor, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001495-58.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE PADUA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA CAROLINA VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT15433-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO MIRANDA DE MELLO (REU)

BAU HOLDINGS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA (REU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para efetuar o pagamento do depósito de diligência para 

cumprimento do mandado, no prazo de 10 (dez) dias, emitido pelo site 

www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019805-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA NUNES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUDA TAYSA PIMENTA MAIA OAB - MT18984-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO DIRCINO FARIA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o autor, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030850-50.2019.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANY BORGES GORGET (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO MIGUEL DA COSTA NETO OAB - MT16362-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM OAB - MG133406 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, indicando com objetividade, os fatos que com elas 

desejam demonstrar, no prazo de 10 (dez) dias. Somente após as partes 

especificarem as provas que pretendem produzir, o feito será saneado, 

com a apreciação das preliminares e o deferimento das provas a serem 

produzidas em audiência de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010277-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAYANE DOS SANTOS ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo pericial, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1042764-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS MACHADO FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-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))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo pericial, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000407-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARNES BOI BRANCO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA DA SILVA GALLINA OAB - MT14831/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO DE LIMA (EXECUTADO)

P S DE LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o autor, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026420-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ELIAS BUENO DIAS BATISTA NOVAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo pericial, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017497-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARLINDO DO CARMO OAB - MT3722-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELLA LEITE GALVAO - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pelo requerido, 

referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026651-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIANA DA SILVA ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT14271-O 

(ADVOGADO(A))

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUCIA DE SOUZA (REU)

JOSE CARLOS SACA (REU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o autor, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009019-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GREGORY DE SOUZA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON RAPHAEL DELLA VALENTIN OAB - MT0020929A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo pericial, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031142-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES CEBALHO DA CUNHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-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))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo pericial, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007947-21.2019.8.11.0041

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106884/3/2020 Página 12 de 424



Parte(s) Polo Ativo:

VALTRA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - SP0196461A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURO DIAVAN NETO (EXECUTADO)

ECLAIR DIAVAN (EXECUTADO)

DANIELA CAROLINA DIAVAN (EXECUTADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para efetuar o pagamento do depósito de diligência para 

cumprimento do mandado, no prazo de 10 (dez) dias, emitido pelo site 

www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004383-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLUVIA DA SILVA SIMOES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo pericial, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022633-23.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZINHA TALON DE CAMARGO (EXEQUENTE)

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT3684-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IPOCRAN FERNANDO GALDINO ALVES (EXECUTADO)

LOURDES HELENA DE OLIVEIRA LOBO (EXECUTADO)

ADMIR DAS GRACAS DE SOUZA LOBO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ILVANIO MARTINS OAB - MT12301-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022633-23.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MARIZINHA TALON DE CAMARGO, CID IMOVEIS EIRELI - EPP EXECUTADO: 

IPOCRAN FERNANDO GALDINO ALVES, ADMIR DAS GRACAS DE SOUZA 

LOBO, LOURDES HELENA DE OLIVEIRA LOBO Cumpra-se a decisão de ID 

21957063. Cuiabá, data registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos 

Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016622-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURELIO NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT5026-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAPE - CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS 

DO BRASIL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO MARTINS MANSUR OAB - RJ0113786A (ADVOGADO(A))

FERNANDO HACKMANN RODRIGUES OAB - RS0018660A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016622-07.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MAURELIO NUNES REU: CENTRAPE - CENTRAL NACIONAL DOS 

APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL Compulsando-se os autos, 

verifica-se que as partes não concordaram com o valor atribuído pela 

empresa nomeada para a realização de perícia grafotécnica, contudo, 

vê-se claramente que ambas entenderam equivocadamente que o valor da 

perícia seria R$19.000,00, quando, na verdade, o valor pedido foi de 

R$6.000,00. Assim, intimem-se novamente as partes para se 

manifestarem, no prazo de 05 dias, sobre a proposta de honorários, que 

como já determinado na decisão saneadora, deverão ser custeados pela 

empresa ré. Cumpra-se. Cuiabá, 03 de março de 2020. VANDYMARA G. 

R. PAIVA ZANOLO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1009218-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. F. M. D. S. (EXEQUENTE)

ALICE SANTANA ALVES DE MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-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))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009218-65.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

E. F. M. D. S., ALICE SANTANA ALVES DE MORAES EXECUTADO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Intime-se o devedor, para pagar 

o débito no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, se 

houver, consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no 

prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, bem como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar. 

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC). Não 

oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pelo prosseguimento do feito, sob pena de extinção. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos 

Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049893-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAREN ROSELLA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1049893-70.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

KAREN ROSELLA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Compulsando os autos, verifico que não houve a perícia médica devido à 

ausência da parte autora no mutirão de conciliação, considerando a 

matéria trazida nos autos, não considero precluso e entendo necessária a 

produção da prova pericial. Além disso, sendo uma das partes 

hipossuficiente na relação jurídica, determino a inversão probatória, 

recaindo o encargo quando da necessidade da produção de provas na 

parte que melhor dispor de condições técnicas, profissionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. Assim, defiro o 

pedido de inversão do ônus da prova à parte requerente devido à 

cristalina hipossuficiência frente à empresa requerida, no que concerne 

ao poder de produzir provas. Saliente-se que a parte autora é beneficiária 
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da justiça gratuita, e é de conhecimento de todos que o Estado, o qual 

caberia o ônus de suportar tal encargo não dispõe de verba suficiente 

para realização de tais provas, o que leva os peritos particulares a 

recusar as nomeações. Dessa forma, em respeito ao princípio da 

cooperação processual, aliado a hipossuficiência da parte autora, entendo 

perfeitamente possível que tal encargo seja suportado pela seguradora, 

até porque poderá buscar o montante despendido com os honorários 

periciais da parte sucumbente, caso se sagre vencedora. Sendo assim, 

nomeio como perito o Dr. FLAVIO RIBEIRO DE MELLO, CRM 0967, com 

endereço na Avenida das Flores, nº 843, Sala 11, Bloco de Consultórios, 

Hospital Jardim Cuiabá, Bairro Jardim Cuiabá, Cuiabá/MT, telefone nº (65) 

3025-3060, cujos honorários deverão ser suportados pela ré. O perito 

nomeado deverá responder aos quesitos porventura apresentados pelas 

partes, acrescentando-se os seguintes quesitos do Juízo: 1) As lesões 

apresentadas pelo(a) autor(a), decorrentes do acidente de trânsito 

noticiado, são de cunho incapacitante, ao menos para o desempenho das 

funções essenciais do membro ou órgão afetado? (Descrever a natureza 

das lesões). 2) Essas lesões são permanentes? 3) Em se tratando de 

invalidez permanente, qual o grau de invalidez e/ou redução funcional do 

membro ou órgão afetado? Fixo desde já em R$ 1.100,00 (um mil e cem 

reais) o valor dos honorários periciais, quantia razoável e em consonância 

com o que vem sendo fixado para perícias dessa natureza. Intimem-se as 

partes para, em 05 (cinco) dias, querendo, nomearem assistentes 

técnicos e apresentarem quesitos, bem como o Sr. Perito acerca da 

designação. Intime-se a ré para depositar o valor dos honorários periciais, 

em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e julgamento do feito no estado 

em que se encontra. Após, designe-se data para a instalação da perícia, a 

todos intimando e consignando-se que o laudo pericial deverá ser 

concluído em 30 (trinta) dias. Após a entrega do laudo, fica autorizada a 

expedição de alvará de levantamento dos honorários periciais depositados 

em favor do Sr. Perito. Apresentado o laudo, intimem-se as partes para 

que se manifestem em 10 (dez) dias. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008070-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO MALTZ SCHEIR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO MALTZ SCHEIR OAB - MT8848-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDELSON ALVES DE LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008070-87.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

GILBERTO MALTZ SCHEIR EXECUTADO: EDELSON ALVES DE LIMA I – 

Defiro o pedido de buscas pelos sistemas BACENJUD e RENAJUD, segue 

anexo o extrato II - Defiro à inclusão do nome do executado EDELSON 

ALVES DE LIMA (CPF Nº 689.985.701-49) nos órgãos de proteção ao 

crédito referente ao valor executado de R$ 12.703,66 (doze mil 

setecentos e três reais e sessenta e seis centavos), devendo a 

Secretaria aguardar a atualização dos cálculos, para depois expedir os 

ofícios ao SPC/SERASA para as devidas anotações (CPC, art. 782, §3º). III 

- Intime-se o exequente para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. 

IV - Decorrido o prazo e permanecendo o exequente inerte, intime-a para 

dar prosseguimento ao feito, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485, III do CPC. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1012642-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE DA SILVA LEITE (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))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012642-18.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ROQUE DA SILVA LEITE EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Intime-se o devedor, para pagar o débito no prazo de 

15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando que 

em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa 

de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários 

advocatícios arbitrados no mesmo patamar. Consigne que, transcorrido o 

prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se 

automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, impugnação 

ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC). Não oferecida impugnação 

no prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, manifeste-se a parte 

credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pelo 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021304-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA MARTINS DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021304-68.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

CAMILA MARTINS DE ALMEIDA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Defiro o pedido de Id. 28189362. Assim, concedo a dilação 

do prazo à parte autora para emendar aos autos os documentos 

solicitados em Id.26677921. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá,20 de fevereiro 

de 2020. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014638-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE FERREIRA LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-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))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo pericial, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028845-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PRESTES FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo pericial, 

no prazo de 15 (quinze) dias.
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Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1045415-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZIUNETE DO CARMO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-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))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1045415-19.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ZIUNETE DO CARMO DOS SANTOS EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Intime-se o devedor, para pagar o débito 

no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, 

consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo 

aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem 

como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar. Consigne 

que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, 

inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC). Não oferecida 

impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pelo prosseguimento do feito, sob pena de extinção. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 20 de fevereiro de 2020. Vandymara Galvão Ramos 

Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1044811-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS SOARES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-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))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1044811-58.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JESUS SOARES DA SILVA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Intime-se o devedor, para pagar o débito no prazo de 

15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando que 

em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa 

de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários 

advocatícios arbitrados no mesmo patamar. Consigne que, transcorrido o 

prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se 

automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, impugnação 

ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC). Não oferecida impugnação 

no prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, manifeste-se a parte 

credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pelo 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 20 de fevereiro de 2020. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1021883-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-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))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021883-84.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JOAO BATISTA DA SILVA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Chamo o feito à ordem, pois absurda a situação que se 

instalou nos autos. Verifica-se que a presente ação de seguro DPVAT 

proposta por JOÃO BATISTA DA SILVA, em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA, que em fase recursal foi julgada 

improcedente, condenando o autor ao pagamento das custas processuais 

e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em R$1.000,00 (mil reais), 

e honorários advocatícios recursais em R$ 300,00 (trezentos reais). Após 

o retorno dos autos do E. TJMT, as partes foram intimadas, e o autor 

manifestou-se em ID 25543222, requerendo o cumprimento de sentença 

para “cobrar o seguro obrigatório”, dando início à mobilização da máquina 

judiciária para cobrar da requerida o pagamento da condenação, no 

entanto não foi observado que a pretensão autoral foi julgada totalmente 

improcedente, nos seguintes termos: “Com essas considerações, dou 

provimento ao Apelo e julgo improcedente o pleito inicial. Inverto o ônus 

sucumbencial e condeno o Autor ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85, §§ 2.º 

e 8.º do CPC/15. Fixo os honorários advocatícios recursais em R$ 300,00 

(trezentos reais), nos termos do artigo 85, §§ 1.º, 2.º e 8.º do CPC/15. [...]” 

(ID 22141841). Assim, anote-se, a parte autora é quem foi condenada ao 

pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais, contudo, o autor 

é beneficiário da justiça gratuita, o que não impede a parte requerida de 

executá-lo, cujo pagamento fica suspenso dentro do prazo quinquenal, 

acaso comprove a mudança da situação financeira do mesmo. Portanto, 

por todos os ângulos que se analise a questão, verifica-se que não há 

comando judicial favorável ao autor que justifique a tramitação deste 

cumprimento de sentença. Assim, DETERMINO O ARQUIVAMENTO dos 

autos, com as devidas baixas. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 20 de 

fevereiro de 2020. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014850-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DOS SANTOS SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SEDALI GUIMARAES FROSSARD OAB - MT18633-O (ADVOGADO(A))

RONALDO MOREIRA DA SILVA OAB - MT18624/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZANGELA M. DE BARROS & CIA LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014850-43.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

FABIO DOS SANTOS SOARES REU: ELIZANGELA M. DE BARROS & CIA 

LTDA - ME Intime-se a embargada para, querendo, manifestar sobre os 

embargos de declaração (Id. 29503513), nos termos do artigo 1.023, §2º, 

do CPC/15. Após, conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1031883-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME XXI INCORPORACOES SPE LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDENICE SILVA DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1031883-12.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MRV PRIME XXI INCORPORACOES SPE LTDA EXECUTADO: VALDENICE 

SILVA DE SOUZA I - Defiro o pedido de buscas pelos sistemas INFOJUD e 

RENAJUD. Seguem anexos os extratos. II - Intime-se a exequente para 
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manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. II - Decorrido o prazo e 

permanecendo a exequente inerte, intime-a para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485, III do CPC. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1037694-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS NUNES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - MT16746-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição da(o) perita(o) informando o 

NÃO COMPARECIMENTO na data designada, justificando sua ausência, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006899-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOACIR CARNEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição da(o) perita(o) informando o 

NÃO COMPARECIMENTO na data designada, justificando sua ausência, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037908-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANE AMARAL MEDEIROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (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))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição da(o) perita(o) informando o 

NÃO COMPARECIMENTO na data designada, justificando sua ausência, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040238-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON DE JESUS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-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))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo pericial, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1013281-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALTEMAR DUTRA DOS SANTOS SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-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))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013281-36.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ALTEMAR DUTRA DOS SANTOS SILVA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Intime-se a parte executada para pagar o 

saldo remanescente do débito, no prazo de 15 dias, conforme petição de 

Id. 29383244. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de fevereiro de 2020. 

Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1004997-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON SOARES ZANETI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcus Vinicius Araujo França OAB - MT13408-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS HENRIQUE SEELEND (EXECUTADO)

JANAIRES ALVES BRITO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004997-10.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ROBSON SOARES ZANETI EXECUTADO: JANAIRES ALVES BRITO, 

LUCAS HENRIQUE SEELEND I - Indefiro pedido de penhora, visto que 

recentemente foi efetuada busca pelo sistema BACENJUD (Id. 25731369). 

II - Defiro o pedido de buscas pelos sistemas RENAJUD e INFOJUD, 

seguem anexos os extratos. Seguem anexos os extratos. III - Intime-se a 

exequente para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. IV - Decorrido 

o prazo e permanecendo a exequente inerte, intime-a para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485, III do CPC. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025272-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELLY MUNIK DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANNE KELLY DOMINGUES OAB - MT23048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo pericial, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1033400-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SGUAREZI, RIGHI & CUNHA ADVOGADOS ASSOCIADOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO DA CUNHA NETO OAB - MT12069/O (ADVOGADO(A))

EDENIR RIGHI OAB - MT8484/O (ADVOGADO(A))

PRISCILLA CARVALHO DA CUNHA OAB - MT15893/B (ADVOGADO(A))

ODILES FREITAS DE SOUZA OAB - MT9907/O (ADVOGADO(A))

ABEL SGUAREZI OAB - MT8347-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIO BOLONHA FUNARO (EXECUTADO)
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ANTONIO CARLOS ZAGO (EXECUTADO)

SONIA GONCALVES DE AGUIAR ZAGO (EXECUTADO)

GALLWAY S.A. - SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE OAB - MT6199-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1033400-86.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

SGUAREZI, RIGHI & CUNHA ADVOGADOS ASSOCIADOS EXECUTADO: 

ANTONIO CARLOS ZAGO, SONIA GONCALVES DE AGUIAR ZAGO, LUCIO 

BOLONHA FUNARO, GALLWAY S.A. - SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS Analisando os autos verifica-se que os executados 

ANTONIO CARLOS ZAGO, SONIA GONCALVES DE AGUIAR ZAGO e 

GALLWAY S.A. - SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS ainda 

não foram citados. Defiro o pedido de expedição de Carta Precatória para 

o Município de Bragança Paulista/SP, com a finalidade de citar o executado 

Antônio Carlos Zago. Portanto, expeça-se Carta Precatória para o 

endereço localizado na Rua Emílio Colella, s/nº Jardim Nova Bragança, CEP 

12914-410, Bragança Paulista/SP - (Telefone: (11) 2277-1036/ Fax: 

2277-1035). Com relação aos executados Sonia (CPF 176.023.488-50) e 

Gallway (CNPJ 07.087.614/0001-00), defiro o pedido de busca pelo 

sistema INFOJUD. No entanto, indefiro o pedido de busca com relação aos 

sócios da empresa executada por não fazerem parte do polo passivo da 

presente execução. Por fim, o exequente pugna pela penhora com relação 

ao executado citado Lucio Bolonha Funaro, em virtude da recusa dos 

bens indicados a penhora. Defiro o pedido de BACENJUD em desfavor do 

executado no valor atualizado dos débitos de R$ 363.575,22 (trezentos e 

sessenta e três mil reais, quinhentos e setenta e cinco reais e vinte e dois 

centavos), contudo, restou infrutífera. Seguem anexos os protocolos e 

respostas, intime-se o exequente para manifestar no prazo de 15 (quinze) 

dias sobre os dados obtidos e dar prosseguimento ao feito. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036445-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELENO COELHO DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição da(o) perita(o) informando o 

NÃO COMPARECIMENTO na data designada, justificando sua ausência, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008557-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSARA CRAICI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEI GUEDES FERREIRA OAB - MT7900-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDEVALDO AIRTON DE SOUZA (EXECUTADO)

AFONSO CELSO ARAUJO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIX MARQUES DA SILVA OAB - MT713-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008557-23.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JUSSARA CRAICI EXECUTADO: AFONSO CELSO ARAUJO, EDEVALDO 

AIRTON DE SOUZA I – Defiro o pedido de penhora pelo sistema 

BACENJUD, segue anexo o extrato II - Intime-se a exequente para 

manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. III - Decorrido o prazo e 

permanecendo a exequente inerte, intime-a para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485, III do CPC. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036169-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR BARBOSA DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-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))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição da(o) perita(o) informando o 

NÃO COMPARECIMENTO na data designada, justificando sua ausência, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022808-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. G. FERREIRA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAELA PASSOS SILVEIRA BUENO OAB - MT20891-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO RIAMI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022808-80.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

M. C. G. FERREIRA & CIA LTDA - ME EXECUTADO: GILBERTO RIAMI I – 

Defiro o pedido de penhora pelo sistema BACENJUD, segue anexo o 

extrato. II - Intime-se o executado para que oferte manifestação, no prazo 

de 5 (cinco) dias, observando-se o art. 854, §3º, do CPC. III - Defiro à 

inclusão do nome do executado GILBERTO RIAMI (CPF Nº 022.166.639-72) 

nos órgãos de proteção ao crédito referente ao valor executado de 

R$61.771,65 (sessenta e um mil setecentos e setenta e um reais e 

sessenta e cinco centavos), devendo ser expedido ofícios ao 

SPC/SERASA para as devidas anotações (CPC, art. 782, §3º). Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012877-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL ATIAIA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIADNE CHRISTINI SILVA OAB - MT0015619A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANIA PIRES MUNHOZ FERRAZ (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILLIAN CESAR DE MORAES OAB - MT16867/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012877-82.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL ATIAIA. EXECUTADO: VANIA PIRES 

MUNHOZ FERRAZ I – Defiro o pedido de penhora pelo sistema BACENJUD. 

Seguem anexos os extratos II - Intime-se a executada para que oferte 

manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se o art. 854, §3º, 

do CPC. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá/MT, data registrada 

no sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012138-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VILHES DE CAMPOS RIBEIRO (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-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))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição da(o) perita(o) informando o 

NÃO COMPARECIMENTO na data designada, justificando sua ausência, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024140-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDYEN VALENTE CALEPIS OAB - MS8767-O (ADVOGADO(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEJAN MARTINS GUSMAO (EXECUTADO)

HELIO GONCALVES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1024140-82.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

EXECUTADO: HELIO GONCALVES DOS SANTOS, ADEJAN MARTINS 

GUSMAO I – Defiro o pedido de penhora pelo sistema BACENJUD, segue 

anexo o extrato II - Intime-se a exequente para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias. III - Decorrido o prazo e permanecendo a exequente 

inerte, intime-a para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 30 (trinta) 

dias, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, III do CPC. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1037020-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Belenus S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA DA SILVA MIRANDA COVOLO OAB - SP154399 

(ADVOGADO(A))

VICTOR GUSTAVO DA SILVA COVOLO OAB - SP171227 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MASTEEL SUPRIMENTOS PARA MARCENARIA E FERRAGENS LTDA 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1037020-38.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

BELENUS S.A. EXECUTADO: MASTEEL SUPRIMENTOS PARA 

MARCENARIA E FERRAGENS LTDA I – Defiro o pedido de penhora pelo 

sistema BACENJUD. Seguem anexos os extratos II - Intime-se o executado 

para que oferte manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se 

o art. 854, §3º, do CPC. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1017559-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL CONRADO DE ASSIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-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))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017559-80.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MANOEL CONRADO DE ASSIS EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se o devedor, para pagar o 

débito no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, 

consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo 

aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem 

como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar. Consigne 

que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, 

inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC). Não oferecida 

impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pelo prosseguimento do feito. Sem prejuízo da determinação 

acima, intime-se o autor, para no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

acerca da petição Id. 29580744. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 26 de 

fevereiro de 2020. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1033680-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1033680-86.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ADEMAR GOMES EXECUTADO: SEGURADORA LÍDER Intime-se o devedor, 

para pagar o débito no prazo de 15 dias, acrescido das custas 

processuais, se houver, consignando que em não ocorrendo o pagamento 

voluntário no prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito, bem como honorários advocatícios arbitrados no mesmo 

patamar. Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o 

pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) 

dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, 

CPC). Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 

do NCPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

quanto ao seu interesse pelo prosseguimento do feito. Sem prejuízo da 

determinação acima, intime-se o autor, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar acerca da petição Id. 27767276. Intime-se. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 26 de fevereiro de 2020. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1024239-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICK MARRONE MARTINS GARCIA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-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))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1024239-81.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

PATRICK MARRONE MARTINS GARCIA DA SILVA EXECUTADO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Intime-se o devedor, para pagar 
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o débito no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, se 

houver, consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no 

prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, bem como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar. 

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC). Não 

oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pelo prosseguimento do feito. Sem prejuízo da determinação 

acima, intime-se o autor, para no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

acerca da petição Id. 29021268. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 26 de 

fevereiro de 2020. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1048098-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO HENRIQUE NUNES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1048098-29.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

SILVIO HENRIQUE NUNES PEREIRA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Compulsando os autos, verifico que não houve a 

perícia médica devido à ausência da parte autora no mutirão de 

conciliação, considerando a matéria trazida nos autos, entendo 

necessária a produção da prova pericial. Além disso, sendo uma das 

partes hipossuficiente na relação jurídica, determino a inversão probatória, 

recaindo o encargo quando da necessidade da produção de provas na 

parte que melhor dispor de condições técnicas, profissionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. Assim, defiro o 

pedido de inversão do ônus da prova à parte requerente devido à 

cristalina hipossuficiência frente à empresa requerida, no que concerne 

ao poder de produzir provas. Saliente-se que a parte autora é beneficiária 

da justiça gratuita, e é de conhecimento de todos que o Estado, o qual 

caberia o ônus de suportar tal encargo não dispõe de verba suficiente 

para realização de tais provas, o que leva os peritos particulares a 

recusar as nomeações. Dessa forma, em respeito ao princípio da 

cooperação processual, aliado a hipossuficiência da parte autora, entendo 

perfeitamente possível que tal encargo seja suportado pela seguradora, 

até porque poderá buscar o montante despendido com os honorários 

periciais da parte sucumbente, caso se sagre vencedora. Sendo assim, 

nomeio como perito o Dr. FLAVIO RIBEIRO DE MELLO, CRM 0967, com 

endereço na Avenida das Flores, nº 843, Sala 11, Bloco de Consultórios, 

Hospital Jardim Cuiabá, Bairro Jardim Cuiabá, Cuiabá/MT, telefone nº (65) 

3025-3060, cujos honorários deverão ser suportados pela ré. O perito 

nomeado deverá responder aos quesitos porventura apresentados pelas 

partes, acrescentando-se os seguintes quesitos do Juízo: 1) As lesões 

apresentadas pelo(a) autor(a), decorrentes do acidente de trânsito 

noticiado, são de cunho incapacitante, ao menos para o desempenho das 

funções essenciais do membro ou órgão afetado? (Descrever a natureza 

das lesões). 2) Essas lesões são permanentes? 3) Em se tratando de 

invalidez permanente, qual o grau de invalidez e/ou redução funcional do 

membro ou órgão afetado? Fixo desde já em R$ 1.100,00 (um mil e cem 

reais) o valor dos honorários periciais, quantia razoável e em consonância 

com o que vem sendo fixado para perícias dessa natureza. Intimem-se as 

partes para, em 05 (cinco) dias, querendo, nomearem assistentes 

técnicos e apresentarem quesitos, bem como o Sr. Perito acerca da 

designação. Intime-se a ré para depositar o valor dos honorários periciais, 

em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e julgamento do feito no estado 

em que se encontra. Após, designe-se data para a instalação da perícia, a 

todos intimando e consignando-se que o laudo pericial deverá ser 

concluído em 30 (trinta) dias. Após a entrega do laudo, fica autorizada a 

expedição de alvará de levantamento dos honorários periciais depositados 

em favor do Sr. Perito. Apresentado o laudo, intimem-se as partes para 

que se manifestem em 10 (dez) dias. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 26 de 

fevereiro de 2020. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009862-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SELMO VERAS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo pericial, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1047135-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA DA PAZ 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))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1047135-21.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ROSANA DA PAZ SILVA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Intime-se o devedor, para pagar o débito no prazo de 15 

dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando que em 

não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa de 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários 

advocatícios arbitrados no mesmo patamar. Consigne que, transcorrido o 

prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se 

automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, impugnação 

ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC). Não oferecida impugnação 

no prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, manifeste-se a parte 

credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pelo 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção. Intime-se. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 26 de fevereiro de 2020. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001249-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA KAROLINE DA SILVA SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-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))

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001249-96.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ANA KAROLINE DA SILVA SANTOS EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Intime-se o devedor, para pagar o débito 

no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, 
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consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo 

aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem 

como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar. Consigne 

que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, 

inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC). Não oferecida 

impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pelo prosseguimento do feito, sob pena de extinção. Intime-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 26 de fevereiro de 2020. Vandymara Galvão Ramos 

Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000334-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MAURICIO PEREIRA FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-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))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000334-47.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JOSE MAURICIO PEREIRA FILHO EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Intime-se a parte autora para que se 

manifeste acerca da petição Id. 29405472, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 26 de fevereiro de 2020. Vandymara Galvão Ramos 

Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1019908-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A.R.P.BODINI SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA - EPP 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SEMPIO FARIA OAB - MT8078-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAJU DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019908-27.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

A.R.P.BODINI SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA - EPP REU: NAJU 

DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA O autor pugna pela citação por edital 

da parte requerida. Indefiro o pedido, de citação editalícia em razão de 

tratar-se de citação ficta, que tem o objeto evitar nulidades processuais, 

quando o réu não é localizado em outros meios de citação, o que não é o 

caso dos autos. O autor deve esgotar os meios disponíveis de localização 

de novos endereços da parte requerida, e após informar a este juízo no 

prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1028260-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO LUIS DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT7585-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo pericial, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038552-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDIR ALVES DE OLIVEIRA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo pericial, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1031877-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX MAIA BUENO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT10133-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1031877-39.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: ALEX MAIA BUENO REQUERIDO: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Intime-se a requerida para 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o pedido de desistência 

da ação no Id. 29436767. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018786-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO LUIS BRESCOVICI OAB - MT6814-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO JOSE BERTIN (REU)

IVANIRA MARTINS BERTIN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN OAB - MT5925-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018786-76.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA REU: FLAVIO 

JOSE BERTIN, IVANIRA MARTINS BERTIN Intimem-se os embargados para, 

querendo, manifestarem sobre os embargos de declaração (Id. 

28524358), nos termos do artigo 1.023, §2º, do CPC/15. Após, conclusos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1010712-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR RODRIGUES DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (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))

Magistrado(s):
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VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010712-62.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

VALDEIR RODRIGUES DA COSTA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Intime-se o devedor, para pagar o débito 

no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, 

consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo 

aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem 

como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar. Consigne 

que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, 

inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC). Não oferecida 

impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pelo prosseguimento do feito, sob pena de extinção. Intime-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 27 de fevereiro de 2020. Vandymara Galvão Ramos 

Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1029230-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE BOM DESPACHO DANTAS BORGES OAB - MT13274-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))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1029230-03.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se a parte autora para 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da petição de Id. 

29583167. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 27 de fevereiro de 2020. 

Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015345-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN MATIAS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-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))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015345-19.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JHONATAN MATIAS DOS SANTOS EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se o devedor, para pagar o 

débito no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, 

consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo 

aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem 

como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar. Consigne 

que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, 

inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC). Não oferecida 

impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pelo prosseguimento do feito, sob pena de extinção. Intime-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 27 de fevereiro de 2020. Vandymara Galvão Ramos 

Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003073-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY VINICIUS DE MOURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANNE KELLY DOMINGUES OAB - MT23048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003073-90.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

WESLEY VINICIUS DE MOURA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Intime-se a parte autora, pessoalmente, para 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca do não comparecimento 

na perícia, sob pena de extinção do feito. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 

27 de fevereiro de 2020. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1052959-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIMBERLLY FRANCISCA DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-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))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1052959-58.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

KIMBERLLY FRANCISCA DIAS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Compulsando os autos, verifico que não houve a perícia 

médica devido à ausência da parte autora no mutirão de conciliação, 

considerando a matéria trazida nos autos, entendo necessária a produção 

da prova pericial. Além disso, sendo uma das partes hipossuficiente na 

relação jurídica, determino a inversão probatória, recaindo o encargo 

quando da necessidade da produção de provas na parte que melhor 

dispor de condições técnicas, profissionais e econômico-financeira, a fim 

de se apurar a verdade real. Assim, defiro o pedido de inversão do ônus 

da prova à parte requerente devido à cristalina hipossuficiência frente à 

empresa requerida, no que concerne ao poder de produzir provas. 

Saliente-se que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, e é de 

conhecimento de todos que o Estado, o qual caberia o ônus de suportar tal 

encargo não dispõe de verba suficiente para realização de tais provas, o 

que leva os peritos particulares a recusar as nomeações. Dessa forma, 

em respeito ao princípio da cooperação processual, aliado a 

hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível que tal 

encargo seja suportado pela seguradora, até porque poderá buscar o 

montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente, 

caso se sagre vencedora. Sendo assim, nomeio como perito o Dr. FLAVIO 

RIBEIRO DE MELLO, CRM 0967, com endereço na Avenida das Flores, nº 

843, Sala 11, Bloco de Consultórios, Hospital Jardim Cuiabá, Bairro Jardim 

Cuiabá, Cuiabá/MT, telefone nº (65) 3025-3060, cujos honorários deverão 

ser suportados pela ré. O perito nomeado deverá responder aos quesitos 

porventura apresentados pelas partes, acrescentando-se os seguintes 

quesitos do Juízo: 1) As lesões apresentadas pelo(a) autor(a), 

decorrentes do acidente de trânsito noticiado, são de cunho incapacitante, 

ao menos para o desempenho das funções essenciais do membro ou 

órgão afetado? (Descrever a natureza das lesões). 2) Essas lesões são 

permanentes? 3) Em se tratando de invalidez permanente, qual o grau de 

invalidez e/ou redução funcional do membro ou órgão afetado? Fixo desde 

já em R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) o valor dos honorários periciais, 

quantia razoável e em consonância com o que vem sendo fixado para 
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perícias dessa natureza. Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, 

querendo, nomearem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, bem 

como o Sr. Perito acerca da designação. Intime-se a ré para depositar o 

valor dos honorários periciais, em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e 

julgamento do feito no estado em que se encontra. Após, designe-se data 

para a instalação da perícia, a todos intimando e consignando-se que o 

laudo pericial deverá ser concluído em 30 (trinta) dias. Após a entrega do 

laudo, fica autorizada a expedição de alvará de levantamento dos 

honorários periciais depositados em favor do Sr. Perito. Apresentado o 

laudo, intimem-se as partes para que se manifestem em 10 (dez) dias. 

Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 27 de fevereiro de 2020. Vandymara 

Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040527-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETE TEIXEIRA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1040527-07.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

DONIZETE TEIXEIRA FERREIRA REU: SEGURADORA LÍDER Compulsando 

os autos, verifico que não houve a perícia médica devido à ausência da 

parte autora no mutirão de conciliação, considerando a matéria trazida nos 

autos, entendo necessária a produção da prova pericial. Além disso, 

sendo uma das partes hipossuficiente na relação jurídica, determino a 

inversão probatória, recaindo o encargo quando da necessidade da 

produção de provas na parte que melhor dispor de condições técnicas, 

profissionais e econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. 

Assim, defiro o pedido de inversão do ônus da prova à parte requerente 

devido à cristalina hipossuficiência frente à empresa requerida, no que 

concerne ao poder de produzir provas. Saliente-se que a parte autora é 

beneficiária da justiça gratuita, e é de conhecimento de todos que o 

Estado, o qual caberia o ônus de suportar tal encargo não dispõe de verba 

suficiente para realização de tais provas, o que leva os peritos 

particulares a recusar as nomeações. Dessa forma, em respeito ao 

princípio da cooperação processual, aliado a hipossuficiência da parte 

autora, entendo perfeitamente possível que tal encargo seja suportado 

pela seguradora, até porque poderá buscar o montante despendido com 

os honorários periciais da parte sucumbente, caso se sagre vencedora. 

Sendo assim, nomeio como perito o Dr. FLAVIO RIBEIRO DE MELLO, CRM 

0967, com endereço na Avenida das Flores, nº 843, Sala 11, Bloco de 

Consultórios, Hospital Jardim Cuiabá, Bairro Jardim Cuiabá, Cuiabá/MT, 

telefone nº (65) 3025-3060, cujos honorários deverão ser suportados pela 

ré. O perito nomeado deverá responder aos quesitos porventura 

apresentados pelas partes, acrescentando-se os seguintes quesitos do 

Juízo: 1) As lesões apresentadas pelo(a) autor(a), decorrentes do 

acidente de trânsito noticiado, são de cunho incapacitante, ao menos para 

o desempenho das funções essenciais do membro ou órgão afetado? 

(Descrever a natureza das lesões). 2) Essas lesões são permanentes? 3) 

Em se tratando de invalidez permanente, qual o grau de invalidez e/ou 

redução funcional do membro ou órgão afetado? Fixo desde já em R$ 

1.100,00 (um mil e cem reais) o valor dos honorários periciais, quantia 

razoável e em consonância com o que vem sendo fixado para perícias 

dessa natureza. Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, querendo, 

nomearem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, bem como o Sr. 

Perito acerca da designação. Intime-se a ré para depositar o valor dos 

honorários periciais, em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e 

julgamento do feito no estado em que se encontra. Após, designe-se data 

para a instalação da perícia, a todos intimando e consignando-se que o 

laudo pericial deverá ser concluído em 30 (trinta) dias. Após a entrega do 

laudo, fica autorizada a expedição de alvará de levantamento dos 

honorários periciais depositados em favor do Sr. Perito. Apresentado o 

laudo, intimem-se as partes para que se manifestem em 10 (dez) dias. 

Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 27 de fevereiro de 2020. Vandymara 

Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016798-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALICE ALVES DE AQUINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-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))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016798-49.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MARIA ALICE ALVES DE AQUINO EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Compulsando os autos, verifico que não 

houve a perícia médica devido à ausência da parte autora no mutirão de 

conciliação, considerando a matéria trazida nos autos, entendo 

necessária a produção da prova pericial. Além disso, sendo uma das 

partes hipossuficiente na relação jurídica, determino a inversão probatória, 

recaindo o encargo quando da necessidade da produção de provas na 

parte que melhor dispor de condições técnicas, profissionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. Assim, defiro o 

pedido de inversão do ônus da prova à parte requerente devido à 

cristalina hipossuficiência frente à empresa requerida, no que concerne 

ao poder de produzir provas. Saliente-se que a parte autora é beneficiária 

da justiça gratuita, e é de conhecimento de todos que o Estado, o qual 

caberia o ônus de suportar tal encargo não dispõe de verba suficiente 

para realização de tais provas, o que leva os peritos particulares a 

recusar as nomeações. Dessa forma, em respeito ao princípio da 

cooperação processual, aliado a hipossuficiência da parte autora, entendo 

perfeitamente possível que tal encargo seja suportado pela seguradora, 

até porque poderá buscar o montante despendido com os honorários 

periciais da parte sucumbente, caso se sagre vencedora. Sendo assim, 

nomeio como perito o Dr. FLAVIO RIBEIRO DE MELLO, CRM 0967, com 

endereço na Avenida das Flores, nº 843, Sala 11, Bloco de Consultórios, 

Hospital Jardim Cuiabá, Bairro Jardim Cuiabá, Cuiabá/MT, telefone nº (65) 

3025-3060, cujos honorários deverão ser suportados pela ré. O perito 

nomeado deverá responder aos quesitos porventura apresentados pelas 

partes, acrescentando-se os seguintes quesitos do Juízo: 1) As lesões 

apresentadas pelo(a) autor(a), decorrentes do acidente de trânsito 

noticiado, são de cunho incapacitante, ao menos para o desempenho das 

funções essenciais do membro ou órgão afetado? (Descrever a natureza 

das lesões). 2) Essas lesões são permanentes? 3) Em se tratando de 

invalidez permanente, qual o grau de invalidez e/ou redução funcional do 

membro ou órgão afetado? Fixo desde já em R$ 1.100,00 (um mil e cem 

reais) o valor dos honorários periciais, quantia razoável e em consonância 

com o que vem sendo fixado para perícias dessa natureza. Intimem-se as 

partes para, em 05 (cinco) dias, querendo, nomearem assistentes 

técnicos e apresentarem quesitos, bem como o Sr. Perito acerca da 

designação. Intime-se a ré para depositar o valor dos honorários periciais, 

em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e julgamento do feito no estado 

em que se encontra. Após, designe-se data para a instalação da perícia, a 

todos intimando e consignando-se que o laudo pericial deverá ser 

concluído em 30 (trinta) dias. Após a entrega do laudo, fica autorizada a 

expedição de alvará de levantamento dos honorários periciais depositados 

em favor do Sr. Perito. Apresentado o laudo, intimem-se as partes para 

que se manifestem em 10 (dez) dias. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 27 de 

fevereiro de 2020. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1010237-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BATISTA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010237-43.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JOSE BATISTA DA SILVA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Intime-se o devedor, para pagar o débito no prazo de 15 

dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando que em 

não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa de 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários 

advocatícios arbitrados no mesmo patamar. Consigne que, transcorrido o 

prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se 

automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, impugnação 

ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC). Não oferecida impugnação 

no prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, manifeste-se a parte 

credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pelo 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção. Intime-se. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 27 de fevereiro de 2020. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1030300-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANUBIA DAIANE OLIVEIRA REIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-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))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1030300-89.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

DANUBIA DAIANE OLIVEIRA REIS EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Intime-se a parte executada para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar acerca da petição de ID 28838070. 

Após, voltem-me os autos conclusos para expedição de alvará. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos 

Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001249-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA KAROLINE DA SILVA SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-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))

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1001249-96.2019.8.11.0041 ANA 

KAROLINE DA SILVA SANTOS PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 25/04/2019, às 10h24, a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se 

a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000334-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MAURICIO PEREIRA FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-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))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1000334-47.2019.8.11.0041 JOSE 

MAURICIO PEREIRA FILHO PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 24/04/2019, às 09h20, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023812-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CHRIS HELEN DUARTE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1023812-84.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

CHRIS HELEN DUARTE ARAUJO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Intime-se o perito, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar acerca do pedido de complementação do laudo feito em ID 

27863972. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada no sistema. 

Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1044050-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIANA OTO STELLE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1044050-27.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

DIANA OTO STELLE EXECUTADO: SEGURADORA LÍDER Intime-se o 

devedor, para pagar o débito no prazo de 15 dias, acrescido das custas 

processuais, se houver, consignando que em não ocorrendo o pagamento 

voluntário no prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito, bem como honorários advocatícios arbitrados no mesmo 

patamar. Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o 

pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) 

dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, 

CPC). Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 

do NCPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

quanto ao seu interesse pelo prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1030300-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANUBIA DAIANE OLIVEIRA REIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-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))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1030300-89.2018.8.11.0041 DANUBIA 

DAIANE OLIVEIRA REIS PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 12/12/2018, às 10h00, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 14 de setembro de 2018 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004502-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDO MARTINS FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-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))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004502-92.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

IVANILDO MARTINS FERREIRA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se a parte requerida, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar acerca da petição de ID 29019376. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara G. R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1012457-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEILSON HOLANDA PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANNE REZENDE DA ROSA OAB - MS12674 (ADVOGADO(A))

ROBERTO MENDES DA SILVA OAB - MS12513 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANE DE CARVALHO MARTINEZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012457-77.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: VALDEILSON HOLANDA PIRES REQUERIDO: ROSANE DE 

CARVALHO MARTINEZ Considerando que o autor intimado para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça (Id. 27286558), 

permaneceu inerte consoante certidão de Id. 29529000, devolva-se a 

presente missiva ao juízo deprecante independente de cumprimento. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1029241-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO UDSON OLIVEIRA RAMOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Jorge Antonio Krizizanowski OAB - MT15618-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD - DIRETORIO ESTADUAL DE 

MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1029241-66.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 
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HELIO UDSON OLIVEIRA RAMOS EXECUTADO: PARTIDO SOCIAL 

DEMOCRATICO - PSD - DIRETORIO ESTADUAL DE MATO GROSSO 

Observa-se que o executado foi intimado da penhora realizada (Id. 

25892285) e não se manifestou nos autos, conforme certidão de Id. 

27023102 Assim, expeça-se alvará judicial em favor do exequente 

observando-se os dados bancários no Id. 29201406. Defiro o pedido de 

busca pelo sistema RENAJUD, contudo, restou infrutífera conforme extrato 

anexo. Intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo e permanecendo a exequente 

inerte, intime-a para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 30 (trinta) 

dias, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, III do CPC. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035071-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRENO CHARLES MORAES DO VAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO OAB - MT5475-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRAULIO MORAES DO VAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1035071-76.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

BRENO CHARLES MORAES DO VAL EXECUTADO: BRAULIO MORAES DO 

VAL Defiro o pedido de busca pelo sistema INFOJUD, segue anexo o 

extrato. Considerando o novo endereço do executado, expeça-se 

mandado de citação para o endereço localizado na Avenida das 

Palmeiras, nº 235, Condomínio Rio Cachoeirinha, Jardim Imperial, 

Cuiabá/MT, CEP 78075-850. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016716-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO FLORAIS DOS LAGOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO COELHO RIBEIRO OAB - MT16215-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELMA BEATRIZ NUNES RONDON VIEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT15948-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016716-18.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CONDOMINIO FLORAIS DOS LAGOS EXECUTADO: TELMA BEATRIZ 

NUNES RONDON VIEIRA Intime-se o exequente para manifestar-se sobre a 

petição de Id. 28457375, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024636-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO JOAQUIM MARTINELLI OAB - SC3210-O (ADVOGADO(A))

PATRICIA AZEVEDO DE CARVALHO MENDLOWICZ OAB - RJ99151 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOTOP CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VITOR HUGO BENA MEDEIROS OAB - MT18762-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1024636-14.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. EXECUTADO: GEOTOP 

CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA I - Defiro o pedido de busca 

pelo sistema RENAJUD, contudo, restou infrutífera consoante extrato 

anexo. II - Intime-se a exequente para manifestar-se no prazo de 15 

(quinze) dias. II - Decorrido o prazo e permanecendo a exequente inerte, 

intime-a para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 30 (trinta) dias, sob 

pena de extinção nos termos do artigo 485, III do CPC. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1026133-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT10416-O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT9020-O (ADVOGADO(A))

MONICKE SANT ANNA PINTO DE ARRUDA OAB - MT23880/O 

(ADVOGADO(A))

JURACY PERSIANI OAB - MT24536/O (ADVOGADO(A))

PABLO JOSE MELATTI OAB - MT11096-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISELE BARBOSA PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1026133-29.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA EXECUTADO: GISELE BARBOSA 

PEREIRA I – Defiro o pedido de busca pelo sistema INFOJUD, segue anexo 

o extrato II - Intime-se a exequente para manifestar-se no prazo de 15 

(quinze) dias. III - Decorrido o prazo e permanecendo a exequente inerte, 

intime-a para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 30 (trinta) dias, sob 

pena de extinção nos termos do artigo 485, III do CPC. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006740-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WIDAL & MARCHIORETTO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO FREITAS FERNANDES OAB - MS19171 (ADVOGADO(A))

LETICIA BORGES POSSAMAI OAB - MT22646/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MODAL SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA. - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006740-21.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

WIDAL & MARCHIORETTO LTDA EXECUTADO: MODAL SERVICOS DE 

CONSTRUCAO LTDA. - ME I – Defiro o pedido de busca pelo sistema 

INFOJUD, segue anexo o extrato. II - Intime-se a exequente para 

manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. III - Decorrido o prazo e 

permanecendo a exequente inerte, intime-a para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485, III do CPC. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1045924-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL VICENTE DE ARRUDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-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))
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Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1045924-47.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JOEL VICENTE DE ARRUDA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Intime-se a parte autora para se manifestar acerca do 

pagamento da condenação de ID 29516679. Cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030502-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FERNANDA MARTIM ESTRELA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO GARCIA BARBOSA OAB - MT17134-O (ADVOGADO(A))

MARCOS ESTRELA SILVEIRA OAB - 488.618.201-15 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TATIANA TOMIE ONUMA OAB - MT26653/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1030502-32.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIA FERNANDA MARTIM ESTRELA REPRESENTANTE: MARCOS 

ESTRELA SILVEIRA REU: IUNI EDUCACIONAL S/A. Em que pese os 

argumentos da parte agravante, mantenho a decisão agravada por seus 

próprios fundamentos. Aguarde-se o julgamento do Recurso. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá/MT, 03 de março de 2020. 

VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1047949-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON DOS SANTOS BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-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))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1047949-33.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JACKSON DOS SANTOS BORGES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Compulsando os autos, verifico que não houve a perícia 

médica devido à ausência da parte autora no mutirão de conciliação, 

considerando a matéria trazida nos autos, entendo necessária a produção 

da prova pericial. Além disso, sendo uma das partes hipossuficiente na 

relação jurídica, determino a inversão probatória, recaindo o encargo 

quando da necessidade da produção de provas na parte que melhor 

dispor de condições técnicas, profissionais e econômico-financeira, a fim 

de se apurar a verdade real. Assim, defiro o pedido de inversão do ônus 

da prova à parte requerente devido à cristalina hipossuficiência frente à 

empresa requerida, no que concerne ao poder de produzir provas. 

Saliente-se que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, e é de 

conhecimento de todos que o Estado, o qual caberia o ônus de suportar tal 

encargo não dispõe de verba suficiente para realização de tais provas, o 

que leva os peritos particulares a recusar as nomeações. Dessa forma, 

em respeito ao princípio da cooperação processual, aliado a 

hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível que tal 

encargo seja suportado pela seguradora, até porque poderá buscar o 

montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente, 

caso se sagre vencedora. Sendo assim, nomeio como perito o Dr. FLAVIO 

RIBEIRO DE MELLO, CRM 0967, com endereço na Avenida das Flores, nº 

843, Sala 11, Bloco de Consultórios, Hospital Jardim Cuiabá, Bairro Jardim 

Cuiabá, Cuiabá/MT, telefone nº (65) 3025-3060, cujos honorários deverão 

ser suportados pela ré. O perito nomeado deverá responder aos quesitos 

porventura apresentados pelas partes, acrescentando-se os seguintes 

quesitos do Juízo: 1) As lesões apresentadas pelo(a) autor(a), 

decorrentes do acidente de trânsito noticiado, são de cunho incapacitante, 

ao menos para o desempenho das funções essenciais do membro ou 

órgão afetado? (Descrever a natureza das lesões). 2) Essas lesões são 

permanentes? 3) Em se tratando de invalidez permanente, qual o grau de 

invalidez e/ou redução funcional do membro ou órgão afetado? Fixo desde 

já em R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) o valor dos honorários periciais, 

quantia razoável e em consonância com o que vem sendo fixado para 

perícias dessa natureza. Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, 

querendo, nomearem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, bem 

como o Sr. Perito acerca da designação. Intime-se a ré para depositar o 

valor dos honorários periciais, em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e 

julgamento do feito no estado em que se encontra. Após, designe-se data 

para a instalação da perícia, a todos intimando e consignando-se que o 

laudo pericial deverá ser concluído em 30 (trinta) dias. Após a entrega do 

laudo, fica autorizada a expedição de alvará de levantamento dos 

honorários periciais depositados em favor do Sr. Perito. Apresentado o 

laudo, intimem-se as partes para que se manifestem em 10 (dez) dias. 

Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 3 de março de 2020. Vandymara Galvão 

Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007805-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROSA SOBRINHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-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))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007805-17.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JOSE ROSA SOBRINHO EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Intime-se a executada para manifestar sobre o saldo 

remanescente mencionado na petição de Id. 29680252, no prazo de 15 

(quinze) dias. Após, voltem-me conclusos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Cuiabá/MT, 03 de março de 2020. Vandymara G.R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029602-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO ALVES DE CASTRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-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))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1029602-49.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

GONCALO ALVES DE CASTRO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Compulsando os autos, verifico que não houve a perícia 

médica devido à ausência da parte autora no mutirão de conciliação, 

considerando a matéria trazida nos autos, entendo necessária a produção 

da prova pericial. Além disso, sendo uma das partes hipossuficiente na 

relação jurídica, determino a inversão probatória, recaindo o encargo 

quando da necessidade da produção de provas na parte que melhor 

dispor de condições técnicas, profissionais e econômico-financeira, a fim 

de se apurar a verdade real. Assim, defiro o pedido de inversão do ônus 

da prova à parte requerente devido à cristalina hipossuficiência frente à 

empresa requerida, no que concerne ao poder de produzir provas. 

Saliente-se que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, e é de 

conhecimento de todos que o Estado, o qual caberia o ônus de suportar tal 

encargo não dispõe de verba suficiente para realização de tais provas, o 

que leva os peritos particulares a recusar as nomeações. Dessa forma, 

em respeito ao princípio da cooperação processual, aliado a 
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hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível que tal 

encargo seja suportado pela seguradora, até porque poderá buscar o 

montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente, 

caso se sagre vencedora. Sendo assim, nomeio como perito o Dr. FLAVIO 

RIBEIRO DE MELLO, CRM 0967, com endereço na Avenida das Flores, nº 

843, Sala 11, Bloco de Consultórios, Hospital Jardim Cuiabá, Bairro Jardim 

Cuiabá, Cuiabá/MT, telefone nº (65) 3025-3060, cujos honorários deverão 

ser suportados pela ré. O perito nomeado deverá responder aos quesitos 

porventura apresentados pelas partes, acrescentando-se os seguintes 

quesitos do Juízo: 1) As lesões apresentadas pelo(a) autor(a), 

decorrentes do acidente de trânsito noticiado, são de cunho incapacitante, 

ao menos para o desempenho das funções essenciais do membro ou 

órgão afetado? (Descrever a natureza das lesões). 2) Essas lesões são 

permanentes? 3) Em se tratando de invalidez permanente, qual o grau de 

invalidez e/ou redução funcional do membro ou órgão afetado? Fixo desde 

já em R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) o valor dos honorários periciais, 

quantia razoável e em consonância com o que vem sendo fixado para 

perícias dessa natureza. Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, 

querendo, nomearem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, bem 

como o Sr. Perito acerca da designação. Intime-se a ré para depositar o 

valor dos honorários periciais, em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e 

julgamento do feito no estado em que se encontra. Após, designe-se data 

para a instalação da perícia, a todos intimando e consignando-se que o 

laudo pericial deverá ser concluído em 30 (trinta) dias. Após a entrega do 

laudo, fica autorizada a expedição de alvará de levantamento dos 

honorários periciais depositados em favor do Sr. Perito. Apresentado o 

laudo, intimem-se as partes para que se manifestem em 10 (dez) dias. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 03 de março de 2020. Vandymara 

Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1047690-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO MONTE NEGRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLY POMMOT MAIA (REQUERIDO)

JOAO GONCALO MAIA (REQUERIDO)

LENIR FRANCISCA BORGES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1047690-38.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: CONDOMINIO EDIFICIO MONTE NEGRO REQUERIDO: LENIR 

FRANCISCA BORGES, JOAO GONCALO MAIA, MARLY POMMOT MAIA 

Analisando os autos verifica-se que o pedido de desistência da presente 

ação já foi homologado e declarado extinto o feito, consoante sentença de 

Id. 28571239. Assim sendo, arquivem-se os autos. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-615 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - LEI ARBITRAL 

(LEI 9.307/1996)

Processo Número: 1059323-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CIC - CENTRAL DE IMOVEIS CUIABA LTDA (REQUERIDO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar (em) sobre a(s) correspondência(s) 

devolvida(s), no prazo de 10 (dez) dias.

Despacho Classe: CNJ-615 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - LEI ARBITRAL 

(LEI 9.307/1996)

Processo Número: 1031207-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMPRESA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA DO MATO GROSSO S.A. - 

ETEM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES OAB - SP0098709A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S.A. - INCOMISA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE DA SILVA GONCALVES OAB - SP302478 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1031207-30.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: EMPRESA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA DO MATO 

GROSSO S.A. - ETEM REQUERIDO: INDUSTRIA CONSTRUCOES E 

MONTAGENS INGELEC S.A. - INCOMISA Intime-se a embargada para, 

querendo, manifestar sobre os embargos de declaração (Id. 29775543), 

nos termos do artigo 1.023, §2º, do CPC/15. Após, conclusos. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1033063-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CLAUDIO BAPTISTA FERREIRA GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT9552-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO MUTUA DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS 

AUTOMOTORES DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MARIA ROSEANE VIEIRA MARQUES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1033063-29.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: JOAO CLAUDIO BAPTISTA FERREIRA GARCIA REQUERIDO: 

MARIA ROSEANE VIEIRA MARQUES, ASSOCIACAO MUTUA DOS 

PROPRIETARIOS DE VEICULOS AUTOMOTORES DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Em que pese a certidão de Id. 29603130, observa-se que o 

advogado da parte requerida ASSOCIACAO MUTUA DOS PROPRIETARIOS 

DE VEICULOS AUTOMOTORES DO ESTADO DE MATO GROSSO já foi 

intimado pelo DJe da audiência de conciliação designada, conforme 

constam informações do expediente em 12/02/2020. Assim, aguarde-se a 

realização no dia 12/11/2019, às 13h30min, sala 07, CEJUSC. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036289-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EGLES WANDER MOREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (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))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1036289-42.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

EGLES WANDER MOREIRA DOS SANTOS REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Compulsando os autos, verifico que não 

houve a perícia médica devido à ausência da parte autora no mutirão de 

conciliação, considerando a matéria trazida nos autos, entendo 

necessária a produção da prova pericial. Além disso, sendo uma das 
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partes hipossuficiente na relação jurídica, determino a inversão probatória, 

recaindo o encargo quando da necessidade da produção de provas na 

parte que melhor dispor de condições técnicas, profissionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. Assim, defiro o 

pedido de inversão do ônus da prova à parte requerente devido à 

cristalina hipossuficiência frente à empresa requerida, no que concerne 

ao poder de produzir provas. Saliente-se que a parte autora é beneficiária 

da justiça gratuita, e é de conhecimento de todos que o Estado, o qual 

caberia o ônus de suportar tal encargo não dispõe de verba suficiente 

para realização de tais provas, o que leva os peritos particulares a 

recusar as nomeações. Dessa forma, em respeito ao princípio da 

cooperação processual, aliado a hipossuficiência da parte autora, entendo 

perfeitamente possível que tal encargo seja suportado pela seguradora, 

até porque poderá buscar o montante despendido com os honorários 

periciais da parte sucumbente, caso se sagre vencedora. Sendo assim, 

nomeio como perito o Dr. FLAVIO RIBEIRO DE MELLO, CRM 0967, com 

endereço na Avenida das Flores, nº 843, Sala 11, Bloco de Consultórios, 

Hospital Jardim Cuiabá, Bairro Jardim Cuiabá, Cuiabá/MT, telefone nº (65) 

3025-3060, cujos honorários deverão ser suportados pela ré. O perito 

nomeado deverá responder aos quesitos porventura apresentados pelas 

partes, acrescentando-se os seguintes quesitos do Juízo: 1) As lesões 

apresentadas pelo(a) autor(a), decorrentes do acidente de trânsito 

noticiado, são de cunho incapacitante, ao menos para o desempenho das 

funções essenciais do membro ou órgão afetado? (Descrever a natureza 

das lesões). 2) Essas lesões são permanentes? 3) Em se tratando de 

invalidez permanente, qual o grau de invalidez e/ou redução funcional do 

membro ou órgão afetado? Fixo desde já em R$ 1.100,00 (um mil e cem 

reais) o valor dos honorários periciais, quantia razoável e em consonância 

com o que vem sendo fixado para perícias dessa natureza. Intimem-se as 

partes para, em 05 (cinco) dias, querendo, nomearem assistentes 

técnicos e apresentarem quesitos, bem como o Sr. Perito acerca da 

designação. Intime-se a ré para depositar o valor dos honorários periciais, 

em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e julgamento do feito no estado 

em que se encontra. Após, designe-se data para a instalação da perícia, a 

todos intimando e consignando-se que o laudo pericial deverá ser 

concluído em 30 (trinta) dias. Após a entrega do laudo, fica autorizada a 

expedição de alvará de levantamento dos honorários periciais depositados 

em favor do Sr. Perito. Apresentado o laudo, intimem-se as partes para 

que se manifestem em 10 (dez) dias. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001927-77.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BATISTA DO NASCIMENTO (EMBARGANTE)

J. B. DO NASCIMENTO COMERCIO - ME (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IRMAOS DOMINGOS LTDA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001927-77.2020.8.11.0041. 

EMBARGANTE: J. B. DO NASCIMENTO COMERCIO - ME, JOSE BATISTA 

DO NASCIMENTO EMBARGADO: IRMAOS DOMINGOS LTDA Intime(m)-se 

o(s) embargado(s), na pessoa de seu(s) patrono(s), para, querendo, 

apresentar(em) impugnação, no prazo de 15 dias. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002757-43.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIA SANTA CESTARI (EMBARGANTE)

LUANA CESTARI PENASSO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS SVERSUT ACOSTA OAB - MT9634-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING (EMBARGADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002757-43.2020.8.11.0041. 

EMBARGANTE: LUANA CESTARI PENASSO, GLAUCIA SANTA CESTARI 

EMBARGADO: CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING Intime-se a parte 

embargante para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar nos autos os 

elementos aptos a comprovar o preenchimento dos pressupostos para a 

concessão da gratuidade da justiça, sob pena de indeferimento desse 

pedido. Cumpra-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Vandymara G. 

R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003697-08.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA FARIA ALVES - ME (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RV EMPRESA DE COBRANCA LTDA - ME (EMBARGADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003697-08.2020.8.11.0041. 

EMBARGANTE: ANA PAULA FARIA ALVES - ME EMBARGADO: RV 

EMPRESA DE COBRANCA LTDA - ME Intime(m)-se o(s) embargado(s), na 

pessoa de seu(s) patrono(s), para, querendo, apresentar(em) 

impugnação, no prazo de 15 dias. Defiro os benefícios da justiça gratuita. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara 

G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004811-79.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOVELFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP 

(EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004811-79.2020.8.11.0041. 

EMBARGANTE: MOVELFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - 

EPP EMBARGADO: SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA Intime(m)-se 

o(s) embargado(s), na pessoa de seu(s) patrono(s), para, querendo, 

apresentar(em) impugnação, no prazo de 15 dias. Defiro os benefícios da 

justiça gratuita. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1060662-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE BERGAMIM DOS REIS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO TADEU SALCEDO OAB - MT6038/O-O (ADVOGADO(A))

EDINEY DOMINGUES BARROS OAB - MT14282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO ALTINO SANCHES (EMBARGADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1060662-40.2019.8.11.0041. 

EMBARGANTE: DENISE BERGAMIM DOS REIS EMBARGADO: ADRIANO 

ALTINO SANCHES Recebo a emenda à inicial e defiro a juntada do 

comprovante de recolhimento das custas judiciais (Id. 28809957). 

Intime(m)-se o(s) embargado(s), na pessoa de seu(s) patrono(s), para, 

querendo, apresentar(em) impugnação, no prazo de 15 dias. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1057552-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO RIBEIRO (REQUERENTE)

PALOMA FREIRE RIBEIRO (REQUERENTE)

MARINA RIBEIRO FREIRE (ESPÓLIO)
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Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO TORBAY GORAYEB OAB - MT6351-O (ADVOGADO(A))

GESSICA DE ARRUDA OLIVEIRA OAB - MT22673-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL - AGENCIA 3325 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1057552-33.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: PAULO SERGIO RIBEIRO, PALOMA FREIRE RIBEIRO 

ESPÓLIO: MARINA RIBEIRO FREIRE REQUERIDO: COMPANHIA DE 

SEGUROS ALIANCA DO BRASIL, BANCO DO BRASIL - AGENCIA 3325 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

petição inicial nos seguintes termos: i) Comprovar o recolhimento da taxa 

judiciária e das custas processuais, sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil. Decorrido 

o prazo, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Vandymara 

Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008339-24.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT18250-O (ADVOGADO(A))

JEFFERSON BATISTA DA LUZ OAB - 615.721.951-34 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008339-24.2020.8.11.0041. 

REPRESENTANTE: JEFFERSON BATISTA DA LUZ AUTOR(A): M. S. D. L. 

REU: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. Intime-se a parte autora 

para, em 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial nos seguintes termos: 

i) Junte aos autos documentos hábeis a comprovar sua condição de 

hipossuficiência financeira, sob pena de ser indeferida a justiça gratuita; 

Advirto ao autor que o não atendimento de tal providência acarretará o 

indeferimento da gratuidade da justiça. Decorrido o prazo, voltem-me os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 26 de fevereiro de 2020. 

Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008052-61.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANIZ BECHARA (INVENTARIANTE)

FERES BECHARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEISE CLEMENTI OAB - SP197042 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO FREDOLINO FAUST (REU)

DORALICE MENDONCA FAUST (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008052-61.2020.8.11.0041. 

INVENTARIANTE: ANIZ BECHARA AUTOR(A): FERES BECHARA REU: 

HELIO FREDOLINO FAUST, DORALICE MENDONCA FAUST Cite-se e 

intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer à audiência com vista à conciliação designada para o dia 

15/06/2020, às 12h00 a ser realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Saliente-se que o mandado de citação deve 

ser cumprido pelo Sr. Oficial de Justiça, uma vez que o correio atrasa na 

devolução do AR, prejudicando a realização da audiência. Intime-se a 

parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 

28 de fevereiro de 2020. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002143-38.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIS LUCIA DE CARVALHO MONTEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUCIA MARIA DE CARVALHO OAB - MT3733-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIA MAILA DE JESUS SANTOS (REU)

DIEGO SILVEIRA DE ARAUJO (REU)

DIAMOND HOUSE IMOBILIARIA EIRELI (REU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar (em) sobre a(s) correspondência(s) 

devolvida(s), no prazo de 10 (dez) dias.

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1008740-23.2020.8.11.0041

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

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT15948-O (ADVOGADO(A))

LUZIA GONCALINA DOS SANTOS CAMPOS OAB - 460.945.471-87 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008740-23.2020.8.11.0041. 

REPRESENTANTE: LUZIA GONCALINA DOS SANTOS CAMPOS Intime-se a 

parte autora para, em 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial nos 

seguintes termos: i) Junte aos autos documentos hábeis a comprovar sua 

condição de hipossuficiência financeira, sob pena de ser indeferida a 

justiça gratuita; Advirto ao autor que o não atendimento de tal providência 

acarretará o indeferimento da gratuidade da justiça. Decorrido o prazo, 

voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 28 de 

fevereiro de 2020. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1044322-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL SOARES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO LEONEL DE AZEVEDO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1044322-21.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MANOEL SOARES DA SILVA EXECUTADO: EVANDRO LEONEL DE 

AZEVEDO - ME Cite-se a parte executada para pagar a dívida no prazo de 

03 (três) dias, contado da citação (CPC, art. 829), constando do mandado 

ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça 

tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo 

lavrando-se auto, com intimação do executado (CPC, art. 829, § 1º). Fixo 
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os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, verba essa que será reduzida pela metade caso a parte executada 

efetue o pagamento no prazo mencionado (CPC, art. 827, § 1º). Eventuais 

embargos devem ser opostos no prazo de 15 (quinze) dias, contado, 

conforme o caso, na forma do artigo 231 do CPC (CPC, art. 915). 

Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte exequente e comprovando o depósito de 

30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de custas e de 

honorários de advogado, poderá requerer que lhe seja permitido pagar o 

restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e de juros de um por cento ao mês (CPC, art. 916). Defiro a 

parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos do art.98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008076-89.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

POLIMIX CONCRETO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ANGELINA DE CARVALHO MOSCZYNSKI OAB - SP321246 

(ADVOGADO(A))

MARLY DUARTE PENNA LIMA RODRIGUES OAB - RN6530-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAXIMA CONSTRUCOES LTDA - EPP (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008076-89.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

POLIMIX CONCRETO LTDA REU: MAXIMA CONSTRUCOES LTDA - EPP 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

petição inicial nos seguintes termos: i) Comprovar o recolhimento da taxa 

judiciária e das custas processuais, sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil. Decorrido 

o prazo, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 26 

de fevereiro de 2020. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008540-16.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO TIAGO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008540-16.2020.8.11.0041. AUTOR: 

LUCIANO TIAGO DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 23/06/2020, às 12h15 a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Saliente-se que o mandado de citação deve ser cumprido pelo Sr. Oficial 

de Justiça, uma vez que o correio atrasa na devolução do AR, 

prejudicando a realização da audiência. Intime-se a parte requerente por 

meio do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência 

acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 27 de fevereiro 

de 2020. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1003951-78.2020.8.11.0041

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

MARISTENE AMARAL MATOS OAB - 353.311.271-34 (REPRESENTANTE)

LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS OAB - MT26427/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003951-78.2020.8.11.0041. 

REPRESENTANTE: MARISTENE AMARAL MATOS Dê-se vista ao Ministério 

Público para manifestação. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 27 de fevereiro de 

2020. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1045120-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GOMES GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT7585-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerente/apelada, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006261-57.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M DE ARRUDA SILVA & CIA LTDA - ME - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILLA OLIVEIRA TONIETTI OAB - MT26154/O-O (ADVOGADO(A))

IGOR GIRALDI FARIA OAB - MT7245-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L2S2 CONSTRUTORA E LOCACAO - EIRELI (REU)

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006261-57.2020.8.11.0041. AUTOR(A): M 

DE ARRUDA SILVA & CIA LTDA - ME - ME REU: L2S2 CONSTRUTORA E 

LOCACAO - EIRELI, AGUAS CUIABÁ S/A Por reputar presentes os 

requisitos legais (CPC, arts. 700 e 701), defiro a expedição de mandado 

para determinar que a parte demandada pague à parte autora a quantia 

pleiteada, no prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento da obrigação e o 

pagamento de honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa 

(CPC, art. 701), ficando a parte requerida isenta do pagamento das custas 

processuais na hipótese de oportuno cumprimento do mandado (CPC, art. 

701, § 1º). Consigne-se no mandado que, não havendo cumprimento e não 

oferecidos embargos no prazo de cumprimento, constituir-se-á o título 

executivo judicial (CPC, art. 701, § 2º). Consigne-se no mandado, ainda, 

que, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito da parte autora e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento do valor) da execução, 

acrescido de custas e de honorários de advogado, a parte devedora 

poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por 
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cento ao mês (CPC, art. 701, § 5º c. c. art. 916). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008761-96.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAV COMERCIO E TRANSPORTES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASTEROIDE LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008761-96.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

MAV COMERCIO E TRANSPORTES LTDA REU: ASTEROIDE LOGISTICA E 

TRANSPORTE LTDA Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, 

emendar a petição inicial nos seguintes termos: i) Junte aos autos 

documentos hábeis a comprovar sua condição de hipossuficiência 

financeira, sob pena de ser indeferida a justiça gratuita; Advirto ao autor 

que o não atendimento de tal providência acarretará o indeferimento da 

gratuidade da justiça. Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 28 de fevereiro de 2020. Vandymara 

Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007657-69.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARTHUR HENRIQUE EUBANK (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA DANIELA SANTOS MATTEUCCI OAB - MT26521/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA MARIA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007657-69.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ARTHUR HENRIQUE EUBANK EXECUTADO: SANDRA MARIA DA SILVA 

Cite-se a parte executada para pagar a dívida no prazo de 03 (três) dias, 

contado da citação (CPC, art. 829), constando do mandado ordem de 

penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo 

verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação do executado (CPC, art. 829, § 1º). Fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, verba essa 

que será reduzida pela metade caso a parte executada efetue o 

pagamento no prazo mencionado (CPC, art. 827, § 1º). Eventuais 

embargos devem ser opostos no prazo de 15 (quinze) dias, contado, 

conforme o caso, na forma do artigo 231 do CPC (CPC, art. 915). 

Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte exequente e comprovando o depósito de 

30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de custas e de 

honorários de advogado, poderá requerer que lhe seja permitido pagar o 

restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e de juros de um por cento ao mês (CPC, art. 916). Defiro à 

parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 

do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 28 de fevereiro de 2020. 

Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1007262-77.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRF PREVIDENCIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CORDELLA RIBEIRO OAB - PR41289-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KLEITON RICARDO CORREA PINTO (EXCUTADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007262-77.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: 

BRF PREVIDENCIA EXCUTADO: KLEITON RICARDO CORREA PINTO Cite-se 

a parte executada para pagar a dívida no prazo de 03 (três) dias, contado 

da citação (CPC, art. 829), constando do mandado ordem de penhora e a 

avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação do executado (CPC, art. 829, § 1º). Fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, verba essa 

que será reduzida pela metade caso a parte executada efetue o 

pagamento no prazo mencionado (CPC, art. 827, § 1º). Eventuais 

embargos devem ser opostos no prazo de 15 (quinze) dias, contado, 

conforme o caso, na forma do artigo 231 do CPC (CPC, art. 915). 

Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte exequente e comprovando o depósito de 

30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de custas e de 

honorários de advogado, poderá requerer que lhe seja permitido pagar o 

restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e de juros de um por cento ao mês (CPC, art. 916). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 28 de fevereiro de 2020. Vandymara Galvão 

Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001774-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALLIANZ SEGUROS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO OAB - MT15249-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerente/apelada, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1008899-63.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRAN EXPRESS TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES OAB - MT19032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008899-63.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: GRAN EXPRESS TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

petição inicial nos seguintes termos: i) Comprovar o recolhimento da taxa 

judiciária e das custas processuais, sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil. Decorrido 

o prazo, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Vandymara 

Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008959-36.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RIVELINIS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCA DA SILVA LUZARDO OAB - MT19031-O (ADVOGADO(A))

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008959-36.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

RIVELINIS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME REU: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S.A. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a petição inicial nos seguintes termos: i) 
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Comprovar o recolhimento da taxa judiciária e das custas processuais, 

sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do 

Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, voltem-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009215-76.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDER DO CARMO NOGUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009215-76.2020.8.11.0041. AUTOR: 

ALEXSANDER DO CARMO NOGUEIRA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 23/06/2020, às 10h45 a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Saliente-se que o mandado de citação deve ser cumprido pelo Sr. Oficial 

de Justiça, uma vez que o correio atrasa na devolução do AR, 

prejudicando a realização da audiência. Intime-se a parte requerente por 

meio do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência 

acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 2 de março de 

2020. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009109-17.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MHM COMERCIO DE REVESTIMENTOS E ASSESSORIA DE CONDOMINIOS 

LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI OAB - MT19460-O 

(ADVOGADO(A))

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

JOSE ANDRE TRECHAUD E CURVO OAB - MT6605-O (ADVOGADO(A))

ROBSON WESLEY NASCIMENTO DE OLIVEIRA OAB - MT21518-O 

(ADVOGADO(A))

OMAR KHALIL OAB - MT11682-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL SANTA MONICA PARK (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009109-17.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

MHM COMERCIO DE REVESTIMENTOS E ASSESSORIA DE CONDOMINIOS 

LTDA - ME REU: CONDOMINIO RESIDENCIAL SANTA MONICA PARK 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

petição inicial nos seguintes termos: i) Comprovar o recolhimento da taxa 

judiciária e das custas processuais, sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil. Decorrido 

o prazo, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Vandymara 

Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040876-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANO DA COSTA SANTIAGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pelo requerido, 

referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009327-45.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAMAO ENEAS PEREIRA DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEWRI REBESCHINI DE LIMA OAB - MT15911/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOURINIL LAURA NUNES DE BARROS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009327-45.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: 

RAMAO ENEAS PEREIRA DE LIMA EXECUTADO: LOURINIL LAURA NUNES 

DE BARROS Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a petição inicial nos seguintes termos: i) Comprovar o 

recolhimento da taxa judiciária e das custas processuais, sob pena de 

cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do Código de 

Processo Civil. Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 3 de março de 2020. Vandymara Galvão 

Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1048279-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLACYELLE BECE SIMOES GAHIVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO SARRAF NEVES OAB - MT8577-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IOCO - INSTITUTO DE OFTAMOLOGIA DO CENTRO OESTE LTDA - ME 

(REU)

MURILO DE CAMPOS BORGES (REU)

VISION LASER LTDA - ME (REU)

CENTRO AVANCADO DE CORRECOES OFTALMOLOGICAS A LASER 

LTDA (REU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar (em) sobre a(s) correspondência(s) 

devolvida(s), no prazo de 10 (dez) dias.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004485-22.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR PIRES DE OLIVEIRA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA KOCHINSKI TREVISAN OAB - SP375956 (ADVOGADO(A))

KARINE APARECIDA PACHECO OAB - SP351192 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (REU)

Magistrado(s):
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VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004485-22.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

VALDEMAR PIRES DE OLIVEIRA - ME REU: COMPANHIA BRASILEIRA DE 

DISTRIBUICAO Na petição inicial, o autor pugna pelo deferimento do 

recolhimento das custas ao final do processo. Todavia, a Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso - CNGC, determina que as custas processuais sejam recolhidas 

no ato da distribuição da inicial, sendo vedado o deferimento para serem 

recolhidas ao final ou em outro prazo. Portanto, indefiro este pedido. 

Intime-se a parte embargante para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar o recolhimento das custas judiciais. Advirto que o não 

atendimento de tal providência acarretará no cancelamento da distribuição 

(art. 290, do CPC/2015). Ressalto, ainda, que o art. 468 do Provimento n° 

41/2016 da Corregedoria Geral de Justiça do Mato Grosso autoriza o 

parcelamento das custas processuais em até seis vezes. Decorrido o 

prazo, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 3 de março 

de 2020. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004733-85.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIRGINIA MATOS RIBEIRO LIMA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA AUXILIADORA DA SILVA ASSUNCAO OAB - MT22032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004733-85.2020.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: VIRGINIA MATOS RIBEIRO LIMA 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: LATAM AIRLINES GROUP S/A A 

Constituição da República assegura, dentre os Direitos e Garantias 

Fundamentais que: “LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral 

e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;” O Código de 

Processo Civil, que estabelece normas para a concessão de assistência 

judiciária aos necessitados no art. 98, consigna: Art. 98. A pessoa natural 

ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios 

tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. No caso dos autos, 

elementos objetivos apresentados pela parte autora não permitem 

identificar, de plano, uma situação de incapacidade financeira que 

impossibilite o recolhimento do parco valor das custas. Isto porque o autor 

intimado para juntar documentos hábeis de comprovar sua situação de 

hipossuficiência, trouxe somente uma declaração unilateral de pobreza, o 

qual não é documento apto para comprovar uma situação de incapacidade 

financeira. Nessas circunstâncias, em que pese à afirmação do estado de 

insuficiência financeira, tenho que não restam evidenciadas as condições 

para a concessão da gratuidade, sendo recomendável o indeferimento do 

benefício. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita. 

Ademais, intime-se a parte autora para querendo, no prazo de quinze (15) 

dias, comprovar o recolhimento das custas judiciais, sob pena de 

cancelamento da distribuição art. 290, do CPC/15. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá – MT, 03 de março de 2020. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009511-98.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. A COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER SOARES SULAS OAB - MT8455-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009511-98.2020.8.11.0041. AUTOR: V. A 

COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Intime-se a parte autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas 

judiciais. Advirto que o não atendimento de tal providência acarretará no 

cancelamento da distribuição (art. 290, do CPC/2015). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara G. R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1041803-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. R. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON SOARES NETO OAB - MT15834-O (ADVOGADO(A))

ANNA LETICIA RONDON DA SILVA OAB - 716.653.151-72 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, indicando com objetividade, os fatos que com elas 

desejam demonstrar, no prazo de 10 (dez) dias. Somente após as partes 

especificarem as provas que pretendem produzir, o feito será saneado, 

com a apreciação das preliminares e o deferimento das provas a serem 

produzidas em audiência de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043905-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS MENEZES MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pelo requerido, 

referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055006-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESSA PEREIRA LEITE OAB - MT24743-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LETICIA RIBEIRO AMARAL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. E INTIMAÇÃO das partes AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, indicando com objetividade, os fatos que com elas 

desejam demonstrar, no mesmo prazo. Somente após as partes 

especificarem as provas que pretendem produzir, o feito será saneado, 

com a apreciação das preliminares e o deferimento das provas a serem 

produzidas em audiência de instrução e julgamento, se for o caso.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001811-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1001811-08.2019.8.11.0041 EDUARDO 

DA SILVA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e 

intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer à audiência com vistas à conciliação designada para o 

dia 25/04/2019, às 09h52, a ser realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do 

respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1018790-50.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO MALTESO (AUTOR(A))

SEBASTIAO DA SILVA GREGORIO (AUTOR(A))

ANIZIO FERREIRA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DA SILVA GREGORIO OAB - MT1752-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ECO AMBIENTAL INDUSTRIA, COMERCIO E RECICLAGEM DE MATERIAIS 

DE CONSTRUCAO LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerido/apelada, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1058660-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARIELE RODRIGUES DOS REIS (AUTOR(A))

JULIANO ALVES DE SOUZA (AUTOR(A))

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:

MARCOS VINICIUS DE PAULA 02326681169 (REU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar (em) sobre a(s) correspondência(s) 

devolvida(s), no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1024150-63.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DARLENE DE ARAUJO PINTO (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:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pelo requerido, 

referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1044546-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT10416-O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT9020-O (ADVOGADO(A))

JURACY PERSIANI OAB - MT24536/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAN MORAES KUTZINGNER (EXECUTADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para efetuar o pagamento do depósito de diligência para 

cumprimento do mandado, no prazo de 10 (dez) dias, emitido pelo site 

www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1007262-77.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRF PREVIDENCIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CORDELLA RIBEIRO OAB - PR41289-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KLEITON RICARDO CORREA PINTO (EXCUTADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para efetuar o pagamento do depósito de diligência para 

cumprimento do mandado, no prazo de 10 (dez) dias, emitido pelo site 

www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024636-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO JOAQUIM MARTINELLI OAB - SC3210-O (ADVOGADO(A))

PATRICIA AZEVEDO DE CARVALHO MENDLOWICZ OAB - RJ99151 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOTOP CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VITOR HUGO BENA MEDEIROS OAB - MT18762-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1024636-14.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. EXECUTADO: 
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GEOTOP CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA Tendo em vista que a 

certidão do oficial de justiça foi negativa conforme Id. 9803947, cite-se a 

parte executada para efetuar o pagamento da dívida no prazo de 03 (três) 

dias, ou apresentar embargos à execução, no prazo de 15 (quinze) dias, 

no endereço indicado em Id. 9966523. Antes, intime-se a parte exequente 

para efetuar o pagamento do depósito de diligência para o cumprimento do 

mandado, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021195-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. B. (AUTOR(A))

A. D. B. (AUTOR(A))

P. C. D. B. C. (AUTOR(A))

W. M. J. D. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FORTES MODESTO OAB - MT21330/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

U. C. C. D. T. M. (REU)

H. A. L. (REU)

U. L. B. (REU)

J. E. V. (REU)

J. D. C. N. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO OVELAR OAB - MT6270-O (ADVOGADO(A))

LUCAS DE VECCHI SEVIERO OAB - MT22895-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

FERNANDA TOMAZ MENDES OAB - MT13783-O (ADVOGADO(A))

JOSE ARLINDO DO CARMO OAB - MT3722-O (ADVOGADO(A))

 

Intimem-se os embargados para, querendo, manifestarem sobre os 

embargos de declaração (Id. 29601534), nos termos do artigo 1.023, §2º, 

do CPC/15.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002196-19.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL MALHADO CARVALHO (AUTOR(A))

AMANDA MONTEIRO DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GAIVA MAGALHAES DOS SANTOS OAB - MT19493-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GINCO URBANISMO LTDA (REU)

FLORAIS DO VALLE INCORPORACOES LTDA (REU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para efetuar o pagamento do depósito de diligência para 

cumprimento do mandado, no prazo de 10 (dez) dias, emitido pelo site 

www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006261-57.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M DE ARRUDA SILVA & CIA LTDA - ME - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILLA OLIVEIRA TONIETTI OAB - MT26154/O-O (ADVOGADO(A))

IGOR GIRALDI FARIA OAB - MT7245-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L2S2 CONSTRUTORA E LOCACAO - EIRELI (REU)

Aguas Cuiabá S/A (REU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para efetuar o pagamento do depósito de diligência para 

cumprimento do mandado, no prazo de 10 (dez) dias, emitido pelo site 

www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040514-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETE DE MELO FERREIRA OLIVEIRA (AUTOR(A))

FRANCISCO IRISNA DE SOUZA OLIVEIRA (AUTOR(A))

V. H. F. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

UBENIS PEREIRA JARA OAB - MT15967-O (ADVOGADO(A))

HERBERT COSTA THOMANN OAB - MT27466/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALO FURTADO LUSTOSA DA SILVA OAB - MT13786-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1040514-42.2018.8.11.0041. AUTOR(A): V. 

H. F. O., FRANCISCO IRISNA DE SOUZA OLIVEIRA, MARGARETE DE MELO 

FERREIRA OLIVEIRA REU: PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA 

SANEAMENTO Não vislumbro nessa quadra processual quaisquer das 

hipóteses previstas nos artigos 354 (extinção do processo) e art. 355 

(julgamento antecipado do mérito) do Código de Processo Civil. - Matéria 

Controvertida A parte autora alega que no dia 24/10/2018, por volta das 

12h45min, o menor Victor, ao sair da escola com seus amigos e embarcar 

no ônibus da empresa ré, em razão de arrancada abrupta do motorista, o 

menor foi arremessado para fora do veículo, e ainda, atropelado, 

causando-lhe graves fraturas, inclusive, o risco de ter uma das pernas 

amputadas, além de evidentes prejuízos escolares, com o afastamento 

das atividades; que em razão do acidente, a família está arcando com um 

custo médico extra, além disso, o seu pai está na iminência de perder o 

emprego em razão das faltas para cuidar do filho. Assim, requerem o 

ressarcimento por danos morais, estéticos e materiais. Por sua vez, a 

parte ré alega que a culpa pela queda do ônibus é exclusiva do menor e 

não do motorista da empresa. – Distribuição do ônus da prova. Em se 

tratando de relação consumerista, INVERTO o ônus da prova, devendo a 

requerida comprovar a inexistência dos danos alegados pela parte autora. 

A questão de direito relevante, neste caso, é a existência de 

responsabilidade da ré pelos alegados danos estéticos, morais e materiais 

decorrentes da queda do menor do ônibus. Para tanto, DEFIRO o pedido de 

realização de perícia médica no autor Victor para comprovar os danos 

alegados na inicial. Nomeio como perito o médico Ivo Antonio Vieira,– CRM 

n.º 1043, com endereço à Rua Historiador Rubens de Mendonça, nº 898, 

Cuiabá-MT, Tel.: (65) 3612-7033 e (65) 8113-1255; e-mail: 

avoantoniovieira@terra.com.br. Intime-se o perito nomeado para 

apresentar proposta de honorários, no prazo de 5 (cinco) dias. 

Manifestem-se as partes sobre a proposta de honorários no prazo de 05 

(cinco) dias. Os honorários periciais serão suportados pela empresa ré. 

Juntado o laudo pericial, manifestem-se as partes no prazo legal. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 03 de março de 2020. VANDYMARA G. R. PAIVA 

ZANOLO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1031389-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FEDERACAO ESPIRITA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE OAB - MT6000-O 

(ADVOGADO(A))

IVO SERGIO FERREIRA MENDES OAB - MT8909-O (ADVOGADO(A))

JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES OAB - MT12794-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O S INSTITUTO ODONTOLOGICO LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1031389-16.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

FEDERACAO ESPIRITA DO ESTADO DE MATO GROSSO REU: O S 

INSTITUTO ODONTOLOGICO LTDA - ME Diante da constatação do Oficial 

de Justiça a respeito do abandono do imóvel objeto da ação de despejo 

por parte da requerida, defiro o pedido da parte autora (ID 29553900). 

Expeça-se mandado de imissão na posse do imóvel descrito na inicial em 
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favor da parte autora, ficando autorizado o uso de força policial e 

arrombamento. Cumpra-se com urgência, pelo Oficial de Justiça 

plantonista. Intime-se. Cuiabá, 03 de março de 2020. VANDYMARA G. R. 

PAIVA ZANOLO Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1029799-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. L. M. (REQUERENTE)

FABRICIO LUDTKE BOTELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE GIL LOPES OAB - MT6771-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1029799-72.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: FABRICIO LUDTKE BOTELHO, L. L. M. REQUERIDO: AZUL 

LINHAS AEREAS SENTENÇA Trata-se de Ação de Indenização por Danos 

Morais ajuizada por FABRICIO LUDTKE MONTEIRO e LEONARDO LUDTKE 

MONTEIRO, ambos menores impúberes, representados por sua genitora 

LENIRA LUTKE MONTEIRO, em face de AZUL LINHAS AÉREAS S/A., todos 

qualificados na inicial. A autora relata que comprou uma passagem junto a 

companhia aérea azul para passar suas férias em Maceió –AL, juntos com 

seus dois filhos menores. Argui que o voo atrasou 12 horas em São 

Paulo-SP, sem que a companhia aérea oferecesse qualquer comodidade, 

inclusive, seus filhos dormiram dentro do aeroporto, acarretando a perda 

de um dia de férias em família na praia. Assim, requer a condenação da 

empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 

R$ 20.000,00 (vinte mil reais), além do pagamento dos ônus 

sucumbenciais. A audiência de conciliação restou infrutífera. A requerida 

apresentou contestação sob o ID 13041406, arguindo preliminar de inépcia 

da petição inicial, por ausência de comprovante de endereço dos autores; 

impugnação ao pedido de justiça gratuita, em razão do valor das 

passagens aéreas. No mérito, alegou, em suma, que o atraso ocorreu 

devido a impossibilidade de decolagem da aeronave em virtude da 

infraestrutura aeroportuária; arguiu ainda, que prestou atendimento aos 

autores, fornecendo ticket alimentação. Impugnação à contestação (ID 

13175576). As partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide. 

Parecer do Ministério Público Estadual (ID 16913255). É o relatório. 

Fundamento e Decido. A preliminar de inepcia da inicial arguida pela ré, por 

ausência de comprovante de endereço dos autores deve ser rejeitada, 

pois referido documento foi apresentado sob o ID 10546491. Da mesma 

forma, rejeito a impugnação a concessão da justiça gratuita, pois o simples 

fato de a parte autora adquirir passagens aéreas não modifica a sua 

condição de hipossuficiente, sem que tenham sido juntadas demais 

provas. Inicialmente, convém ressaltar que a parte autora sequer 

menciona na inicial a data da compra das passagens aéreas, a data do 

embarque e ou do retorno, o horário da chegada no destino, enfim, não 

traz informações essenciais aos autos, apenas relata o atraso de mais de 

12 horas no voo de Cuiabá-MT a Maceió-AL, inclusive, juntando aos autos 

documentos ilegíveis. No entanto, tendo sido invertido o ônus da prova, a 

parte requerida trouxe todas as informações pertinentes ao caso 

concreto, demonstrando que a parte autora adquiriu as passagens aéreas 

em 18/05/2017, com saída de Cuiabá/MT e destino a Maceió/AL, que seria 

realizado em dois trechos: IDA TRECHO DATA Nº DO VÔO SAÍDA 

CHEGADA 1° Trecho CGB-VCP 25/07/2017 AD 5158 02:30 05:30 2° 

Trecho VCP-MCZ 25/07/2017 AD 5282 08:20 11:20 VOLTA Nº DO VÔO 

DATA Nº VÔO SAÍDA CHEGADA 1° Trecho MCZ-VCP 02/08/2017 AD 

5283 12:00 15:00 2° Trecho VCP-CGB 02/08/2017 AD 9052 17:10 18:20 A 

parte requerida ressaltou ainda, que o atraso do referido voo ocorreu em 

razão do estouro de um pneu de uma aeronave particular, que acarretou o 

fechamento do aeroporto de Viracopos/Campinas por 3 horas, e, por 

conseguinte, afetou 47 voos, dentre eles, o dos autores, conforme 

documentos trazidos pela parte requerida. A empresa ré demonstra ainda, 

o fornecimento de voucher de alimentação aos autores, fato sequer 

comentado pelos mesmos. No entanto, por se tratar de responsabilidade 

objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, a companhia aérea infringiu as 

normas contidas nos arts. 21, I e 28 da Resolução n.º 400 da ANAC, 

restando configurada, portanto, a falha na prestação de serviços, 

mormente por não ter oferecido acomodação aos autores, dentre eles, 

dois menores, já que o atraso superou 12 horas. Assim, apesar de 

incontroverso que o atraso do referido voo não decorreu de culpa 

exclusiva da requerida, é notório que a empresa não ofereceu toda a 

estrutura aos autores, já que também é incontroverso que os menores se 

acomodaram no chão do aeroporto, situação que, por si só, já acarreta 

danos morais. Nesse passo, a fixação do montante indenizatório deve 

atender ao fim a que se presta a indenização, considerando a condição 

econômica da vítima e do ofensor, o seu grau de culpa, a extensão do 

dano, a finalidade da sanção e os princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade. Assim, considerando as peculiaridades do caso 

concreto, o montante indenizatório deve ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), de modo que não que acarreta enriquecimento sem causa, e 

com suficiente carga punitivo-pedagógica com o escopo de evitar novas 

ocorrências da mesma espécie. Corroborando este entendimento: 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. OBRIGACIONAL E 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 

ATRASO DE VOO POR PERÍODO SUPERIOR A QUATRO HORAS. ARTS. 

21, I, E 28 DA RESOLUÇÃO N.º 400 DA ANAC. DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(Recurso Cível, Nº 71009129040, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em: 13-02-2020) Ante o 

exposto JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para CONDENAR a 

requerida ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a 

título de danos morais, acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC a partir da 

prolação desta sentença. Condeno a ré ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do 

CPC/2015. Transitada em julgado a sentença e não havendo requerimento, 

arquivem-se os presentes autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá – MT, 03 de março de 2020. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1018619-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUANDERSON MARTINS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-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))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1018619-88.2019.8.11.0041 AUTOR: 

LUANDERSON MARTINS DOS SANTOS REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Sentença Trata-se de Ação de Cobrança 

de Seguro Obrigatório em fase de Cumprimento de sentença. Conforme se 

vê dos autos houve a satisfação do débito, com a concordância do autor. 

Defiro a expedição de alvará na conta indicada em Id. 29463411. Ante o 

exposto, diante da quitação do débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo 

Civil. Custas pela requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos 

com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 20 

de fevereiro de 2020. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1038377-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO GERALDO DOS REIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))
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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))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1038377-53.2019.8.11.0041 AUTOR: SERGIO 

GERALDO DOS REIS REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Sentença Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório em fase de Cumprimento de sentença. Conforme se vê dos 

autos houve a satisfação do débito, com a concordância do autor. Defiro a 

expedição de alvará na conta indicada em Id. 29376830. Ante o exposto, 

diante da quitação do débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo 

Civil. Custas pela requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos 

com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 20 

de fevereiro de 2020. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1033239-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN MILANI DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1033239-08.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JONATHAN MILANI DOS SANTOS EXECUTADO: BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer em 

fase de cumprimento de sentença movida por JONATHAN MILANI DOS 

SANTOS em face da BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS. 

Analisando os autos verifica-se que a executada cumpriu voluntariamente 

com o pagamento da condenação que consiste no valor de R$ 3.564,14 

(três mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e quatorze centavos), no 

Id. 28405272. O exequente concordou com o valor depositado, pugnou o 

levantamento dos valores e a extinção do feito (Id. 28908476). Dessa 

forma, a extinção do cumprimento de sentença é medida que se impõe. 

Dessa forma, a extinção do cumprimento de sentença é medida que se 

impõe. Diante do exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO, o presente feito, 

com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Expeça-se alvará em favor do exequente observando-se os dados 

bancários informados no Id. 28908476. Transitado em julgado arquivem-se 

os autos com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo 

Juíza de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008288-13.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NADIRNETE OLIVEIRA ARRUDA FILHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOCILENE DA SILVA RODRIGUES NEVES OAB - MT23243/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIBEL REGINNA DE SIQUEIRA CARVALHO (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1008288-13.2020.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá/MT, 2 de março de 2020 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007408-21.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES SOARES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA OAB - MT22973/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1007408-21.2020.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

contudo , não resta demonstrada de forma satisfatória a necessidade do 

referido benefício, eis que, em que pese os seus argumentos, esta 

colacionou cópias de seus holerites, demonstrando que atualmente possui 

renda líquida acima de R$ 12.000,00 (doze mil reais), não restando 

demonstrado que o valor por ela percebido é insuficiente para custear o 

presente feito. Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do CPC, intime-a para 

emendar sua inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada 

hipossuficiência, devendo trazer aos autos documentação comprobatória 

de que faz jus aos benefícios da justiça gratuita, sob pena de 

indeferimento (STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura 

Ribeiro, DJe 04.02.2015). Poderá, no mesmo prazo, informar se possui 

interesse no parcelamento das custas. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 2 de março 

de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1005327-02.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA XAVIER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAO LUIS ARRUDA BASTOS OAB - MT19862-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (LITISCONSORTE)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1005327-02.2020.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do CPC, intime-a para emendar a 

inicial no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Em igual prazo, deverá apresentar cópia legível do 

documento constante do Id n. 28997068. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 02 de 

março de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010669-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA BENEDITA CRISTINA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT COSTA THOMANN OAB - MT27466/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1010669-28.2019.8.11.0041 DESPACHO Visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015, ao Princípio da 

Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva, 

intimem-se as partes a: a) Especificarem que provas pretendem produzir, 

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

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

justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, articularem 

coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após 

cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais porventura 

já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC). Cumpra-se. Cuiabá, 03 de março de 2020. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1021834-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WHANDERSON SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ BARBOSA PEROZO OAB - MT0014844A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1021834-43.2017.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte AUTORA para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 3 de março de 2020. RUBIA GRACIELA DE MORAIS 

CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1053304-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI VIANDEL DE SALES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANNE NATHAINE TUNES DE OLIVEIRA TREMURA OAB - MT13645-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCILENE GOMES DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1053304-24.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Indefiro o 

pedido de reconsideração do benefício à justiça gratuita pelos 

fundamentos da decisão de ID 28708923. Certifique o decurso do prazo 

para recolhimento da primeira parcela das custas e taxas judiciais. 

Cuiabá/MT, 03 de março de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008754-07.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. D. B. E. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

VIVIANE DE BRITO OAB - 926.316.141-00 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1008754-07.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 30/06/2020 Sala: Conciliação 

2 Horário: 09:30 - 09:59, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para 

audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 

(vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá/MT, 2 de março de 2020 Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009316-16.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELAINE PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

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 (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1009316-16.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 23/06/2020 Sala: Conciliação 

6 Horário: 12:30 - 12:44, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para 

audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 

(vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Na sequência, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre a avaliação médica realizada pela Central de Conciliação e seu 

aproveitamento no julgamento deste processo. Intimem-se todos. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009258-13.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO RODRIGUES VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1009258-13.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 23/06/2020 Sala: Conciliação 

6 Horário: 12:45 - 12:59, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para 

audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 

(vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Na sequência, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre a avaliação médica realizada pela Central de Conciliação e seu 

aproveitamento no julgamento deste processo. Intimem-se todos. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009191-48.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JALDENE ROSA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1009191-48.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 23/06/2020 Sala: Conciliação 

6 Horário: 13:00 - 13:14, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para 

audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 

(vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Na sequência, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre a avaliação médica realizada pela Central de Conciliação e seu 

aproveitamento no julgamento deste processo. Intimem-se todos. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008320-18.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTADORA IMACULADO CORACAO DE MARIA LTDA - EPP 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONIZE ANTONIO BARBOSA OAB - MT13764-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1008320-18.2020.8.11.0041 DESPACHO Designo audiência 

de conciliação para o dia 16/06/2020 Sala: Conciliação 3 Horário: 10:00 - 

10:29, que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e 

Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador 

José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, 

Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte autora para 

audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 

334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá/MT, 2 de março de 2020 Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008422-40.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THYERRE FREITAS VENTURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1008422-40.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 23/06/2020 Sala: Conciliação 

7 Horário: 08:00 - 08:14, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para 

audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 

(vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 
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neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Na sequência, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre a avaliação médica realizada pela Central de Conciliação e seu 

aproveitamento no julgamento deste processo. Intimem-se todos. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003939-64.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON ANTONIO BRAVO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1003939-64.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 23/06/2020 Sala: Conciliação 

7 Horário: 08:45 - 08:59, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para 

audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 

(vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Na sequência, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre a avaliação médica realizada pela Central de Conciliação e seu 

aproveitamento no julgamento deste processo. Intimem-se todos. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002847-51.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL SILVA COUTINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1002847-51.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 23/06/2020 Sala: Conciliação 

7 Horário: 09:00 - 09:14, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para 

audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 

(vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Na sequência, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre a avaliação médica realizada pela Central de Conciliação e seu 

aproveitamento no julgamento deste processo. Intimem-se todos. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003506-60.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN CRUZ DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1003506-60.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 23/06/2020 Sala: Conciliação 

7 Horário: 09:30 - 09:44, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para 

audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 

(vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Na sequência, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre a avaliação médica realizada pela Central de Conciliação e seu 

aproveitamento no julgamento deste processo. Intimem-se todos. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002480-27.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GESUE APARECIDO DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1002480-27.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 23/06/2020 Sala: Conciliação 

7 Horário: 09:45 - 09:59, que será realizada na Central de 1º Grau de 
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Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para 

audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 

(vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Na sequência, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre a avaliação médica realizada pela Central de Conciliação e seu 

aproveitamento no julgamento deste processo. Intimem-se todos. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013351-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE OAB - MT24538/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOCALIZA RENT A CAR SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA CEOLIN LIMA OAB - MG152308 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1013351-53.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre a petição de ID 23455264, no prazo 

de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 22 de janeiro de 2020. ISABELA MATTOSO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1118776 Nr: 18233-80.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONAS TADEU ROCHA DA SILVA

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

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIA ROSANA PERIN - 

OAB:11809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI. - OAB:5.736/O

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a perícia já foi reagendada mais de 

uma vez. Contudo, não pôde ser realizada devido à ausência da parte 

autora, apesar dessa ter sido devidamente intimada por intermédio do seu 

patrono.

Tendo em vista que, ante a natureza personalíssima do ato, é 

imprescindível a intimação pessoal da parte autora para comparecer à 

perícia, assim como que não restou tentada a intimação da parte autora no 

endereço fornecido na exordial, INTIME-SE a parte autora por carta com 

AR e por meio de seu advogado constituído nos autos, para que 

compareça na Secretaria da Vara no prazo de 15 (quinze) dias, com o fito 

de ser encaminhada para a imediata realização da prova pericial ou de 

tomar ciência do seu reagendamento, sob pena de preclusão da faculdade 

de produzir a prova e, por conseguinte, julgamento do feito no estado em 

que se encontra.

Resultando infrutífera a tentativa de intimação por correio, determino que 

seja a parte autora intimada por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, para 

que compareça na Secretaria da Vara, no mesmo prazo e para a mesma 

finalidade descrita no parágrafo anterior.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2019.

 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009468-64.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ABRANTES DOMINGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA OAB - MT20921-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1009468-64.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer com pedido 

de tutela específica de urgência e condenação por danos morais ajuizada 

por Maria Aparecida Abrantes Domingues em desfavor de Unimed Cuiabá, 

aduzindo, em síntese, que foi internada no dia 20/01/2020 em razão de 

insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida estágio C, devido a 

miocardiopatia valvar, descompensada, perfil hemodinâmico C, associado 

à síndrome cardiorrenal com necessidade temporário de terapia 

substituição rena, sendo recomendado pelo profissional que a atende, Dr. 

Saulo Bassi Vendramin, a sua transferência para o hospital INCOR, 

localizado em São Paulo/SP, para o tratamento da insuficiência cardíaca 

refratária, onde há uma vaga de UTI reservada, necessitando de 

transporte aéreo com urgência. Requer o deferimento da tutela de 

urgência para determinar à ré que providencie o transporte aéreo médico 

para o Hospital INCOR, como indicado no laudo médico, sob pena de multa 

pecuniária. É o relatório. Decido. Concedo à autora os benefícios da 

assistência judiciária gratuita. A tutela almejada pela autora é regulada pelo 

art. 294 do CPC, que estabelece: “Art. 294. A tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência. Parágrafo único. A tutela 

provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em 

caráter antecedente ou incidental.” In casu, a pretensão almejada pela 

autora, de acordo com a sistemática processual, diz respeito à concessão 

da tutela provisória de urgência, eis que busca uma atuação pronta e 

eficaz do judiciário. Contudo, para sua concessão faz-se indispensável o 

preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do CPC, 

quais sejam: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da 

tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a 

sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia.” Deste modo, os 

requisitos para a concessão da tutela de urgência são a existência de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo, não diferindo muito dos conhecidos 

requisitos fumus boni iuris e o periculum in mora. Nesse sentido são os 

ensinamentos dos professores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz 

Arenhart e Daniel Mitidiero: “A probabilidade que autoriza o emprego da 

técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – 

que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com 

os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que 

encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses 

elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para 

conceder tutela provisória. (...) A tutela provisória é necessária 

simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, 

continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano 

não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler as 

expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como 

alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106884/3/2020 Página 41 de 424



pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Novo 

código de processo civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. 

p. 312 e 313.) Logo, para o deferimento da tutela almejada pela autora 

deve estar evidenciada a probabilidade do seu direito e o perigo da 

demora. A relação existente entre as partes é de consumo, o que 

determina que as normas contratuais devem ser interpretadas de forma 

favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do CDC: “As cláusulas 

contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao 

consumidor.” E, em havendo eventual cláusula abusiva, esta deverá ser 

extirpada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor (art. 51, IV, § 

1º, incisos II e III), uma vez que constatado a desvantagem do consumidor. 

Ademais, a negativa em fornecer o transporte e procedimento para o 

tratamento prescrito pelo médico responsável pela paciente, ora autora, 

desvia a finalidade do contrato, que é a proteção à vida e à saúde. O 

médico responsável pela autora relata o grave estado de sua saúde e 

prescreve o procedimento solicitado, demonstrando requisito do perigo da 

demora. Afinal, em não sendo realizado transporte aéreo solicitado, 

poderá a autora sofrer consequências irreversíveis. Portanto, ante a 

gravidade da doença, assim como em respeito ao princípio da dignidade da 

pessoa humana, que é o bem maior do ser, o deferimento da tutela se 

impõe. O Superior Tribunal de Justiça entende que a operadora do plano 

de saúde não pode negar o custeio do tratamento que é essencial a 

preservação da saúde do paciente: “AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INJUSTIFICADA DE 

COBERTURA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. REEXAME DE PROVAS. 

SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CAPAZ DE 

ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. 1. A jurisprudência desta Corte 

reconhece a possibilidade do plano de saúde estabelecer as doenças que 

terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de 

cada uma delas. 2. É abusiva a negativa de cobertura pelo plano de saúde 

de procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado 

essencial para preservar a saúde e a vida do paciente. 3. No caso, o 

Tribunal de origem interpretou o contrato de forma favorável ao recorrido, 

afirmando que a limitação se mostrou abusiva, porquanto o material 

excluído era indispensável ao êxito do tratamento que estava previsto no 

contrato, na especialidade de ortopedia. A revisão de tal conclusão 

esbarra nos óbices das das Súmulas nºs 5 e 7/STJ. 4. Agravo regimental 

não provido. (STJ, AgRg no REsp 1325733/DF, Rel. Ministro RICARDO 

VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 

03/02/2016). De igual modo, a nossa Corte já decidiu e situação análoga: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO SAÚDE 

– TRANSPORTE AÉREO – IMPRESCINDIBILIDADE DO SERVIÇO – 

REQUISIÇÃO DE JUNTA MÉDICA – REJEIÇÃO – CONSONÂNCIA COM O 

PARECER MINISTERIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. A validade da restrição ao transporte aéreo há de ser 

analisada pontualmente. No caso, a gravidade do estado da paciente, 

sujeita a risco de morte, exigia o transporte aéreo , com UTI , para a cidade 

de São Paulo. (N.U 1012224-09.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 04/12/2019). 

Com estas considerações e fundamentos, defiro a tutela antecipada de 

urgência, e determino à ré que providencie e custeie o transporte em UTI 

aéreo para a autora, como prescrito no laudo médico (id. 29780032), no 

prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais) 

em caso de descumprimento desta decisão. Cumpra-se por oficial 

plantonista. Nos termos do art. 334 e §§ do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 15/06/2020 às 12:00 horas, que será realizada na 

Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, 

localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a ré para audiência de conciliação, respeitando a antecedência 

legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento acompanhado de advogado é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º 

do CPC. As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, 

conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o 

prazo para contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da 

audiência de conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a 

parte autora deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

impugnar a contestação. Intimem-se todos. Cuiabá/MT, 2 de março de 

2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1024478-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY MALDONADO DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

QUINTA VARA CÍVEL Processo n. 1024478-56.2017.8.11.0041 Decisão 

SIDNEY MALDONADO DE BRITO propôs ação de cobrança do seguro 

obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, 

ambos devidamente qualificados, objetivando a indenização referente ao 

seguro obrigatório por invalidez permanente, ao argumento que foi vítima 

de acidente automobilístico em 16 de fevereiro de 2016, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. Tentativa de conciliação infrutífera. A 

parte ré contestou a ação requerendo, preliminarmente, a inclusão da 

seguradora Líder no polo passivo da demanda e arguindo as preliminares 

de falta de interesse de agir pela ausência de requerimento administrativo, 

pendência documental e comprovante de residência em nome de terceiro. 

No mérito, defende a inexistência de prova da suposta invalidez, o qual se 

verifica a lesão sofrida, quantificação e irreversibilidade, sustentando a 

necessidade da realização da prova pericial. Postula, que caso seja 

condenada ao pagamento do seguro, que seja de acordo com a proporção 

da invalidez. Impugna os juros, correção monetária e os honorários 

advocatícios. A parte autora apresentou impugnação à contestação. É o 

relatório. Decido. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por SIDNEY 

MALDONADO DE BRITO em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA. Preliminares Indefiro o pedido de inclusão da Seguradora 

Líder como representante processual, uma vez que todas as seguradoras 

conveniadas ao consórcio das sociedades seguradoras são 

corresponsáveis pelo pagamento da indenização do seguro obrigatório à 

vítima de acidente de trânsito (TJMT, APL 93075/2013). A preliminar de 

falta de interesse de agir sob o argumento de que o autor não realizou o 

requerimento de indenização do seguro obrigatório via administrativa não 

merece prosperar, tendo em vista que a parte juntou aos autos cópia do 

requerimento administrativo carimbado pela sucursal da seguradora em 

Mato Grosso. Da mesma forma, não merece guarida a preliminar de 

ausência de laudo do IML, vez que o referido laudo não se mostra 

indispensável, podendo ser possível comprovar o fato narrado por outros 

meios, sendo, dessa forma, dispensável o laudo do IML (TJMT, Ap 

53318/2017). As partes estão devidamente representadas. Afastadas as 

preliminares arguidas em sede de contestação e inexistindo 

irregularidades a suprimir, declaro o feito saneado. Fixo como ponto 

controvertido se a parte autora, em decorrência do acidente de trânsito 

ocorrido em 16 de fevereiro de 2016, adquiriu invalidez permanente. Para 

tanto, defiro a produção de prova pericial requerida pela parte ré, devendo 

estar arcar com o ônus de sua realização. Considerando que a parte 

autora reside em Rua Rondônia, 125, Jardim das Oliveiras em São José 

dos Quatro Marcos/MT, a perícia deverá ser realizada no Juízo de sua 

residência, haja vista o disposto no art. 8º do Código de Processo Civil: 

“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. ” Expeça-se carta precatória ao 

juízo da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, a fim de realizar a 

perícia judicial para que seja constatada eventual invalidez decorrente dos 

fatos narrados na exordial e, caso positivo, sua extensão, devendo a 

missiva ser instruída com os quesitos formulados pelas partes, bem como 

com os quesitos do Juízo, quais sejam: I. Se a parte autora foi acometida 
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de invalidez permanente? II. Se há nexo de causalidade entre a invalidez 

permanente e o acidente automobilístico sofrido? III. Se a invalidez 

permanente é de natureza total ou parcial? IV. Na hipótese de invalidez 

permanente parcial, qual o grau de invalidez suportado, tomando-se em 

conta o disposto pelo artigo 3º, parágrafo 1º, incisos I e II, da Lei n. 

6.194/74 e o anexo do diploma legal? Cumpra-se expedindo o necessário. 

Intimem-se todos. Cuiabá/MT, 03 de março de 2020. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011700-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALDEJANISON VIANA TAVARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FERREIRA COUTINHO OAB - MT16360-B (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

QUINTA VARA CÍVEL Processo n. 1011700-54.2017.8.11.0041 Decisão 

ALDEJANISON VIANA TAVARES propôs ação de cobrança de benefício 

do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao 

argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 29 de abril de 

2015, o que resultou na incapacidade parcial permanente. Tentativa de 

conciliação infrutífera. A parte ré contestou a ação requerendo, 

preliminarmente, a inclusão da seguradora Líder no polo passivo da 

demanda. No mérito, defende a inexistência de prova da suposta invalidez, 

o qual se verifica a lesão sofrida, quantificação e irreversibilidade, 

sustentando a necessidade da realização da prova pericial. Postula, que 

caso seja condenada ao pagamento do seguro, que seja de acordo com a 

proporção da invalidez. Impugna os juros, correção monetária e os 

honorários advocatícios. O autor não apresentou impugnação à 

contestação. É o relatório. Decido. Trata-se de ação de cobrança ajuizada 

por ALDEJANISON VIANA TAVARES em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Preliminares Indefiro o pedido de inclusão 

da Seguradora Líder como representante processual, uma vez que todas 

as seguradoras conveniadas ao consórcio das sociedades seguradoras 

são corresponsáveis pelo pagamento da indenização do seguro 

obrigatório à vítima de acidente de trânsito (TJMT, APL 93075/2013). As 

partes estão devidamente representadas. Afastadas as preliminares 

arguidas em sede de contestação e inexistindo irregularidades a suprimir, 

declaro o feito saneado. Fixo como ponto controvertido se a parte autora, 

em decorrência do acidente de trânsito ocorrido em 14 de maio de 2016, 

adquiriu invalidez permanente. Para tanto, defiro a produção de prova 

pericial requerida por ambas as partes. Nomeio como perito(a) do Juízo o 

Dr. Roberto Gomes de Azevedo, médico, com endereço profissional na 

Rua 24 de Outubro, n°827, sala 8, galeria 24 de outubro, Bairro Popular, 

N e s t a  C a p i t a l ,  t e l e f o n e :  6 5  9 9 7 2 - 1 8 1 8 , 

e-mail:robertoazevedo1958@gmail.com, o qual deverá esclarecer se a 

parte autora está inválida permanentemente, de forma total ou parcial; na 

hipótese de invalidez permanente parcial, apontar qual o grau da invalidez; 

e responder, ainda, aos quesitos formulados pelas partes. Intime-se o(a) 

perito(a) para cumprir ao encargo que lhe é acometido, 

independentemente de termo de compromisso. Quanto aos honorários 

periciais, levando em consideração a complexidade da perícia e o exímio 

trabalho executado pelos peritos nomeados por este juízo, arbitro os 

honorários em R$ 1.000,00 (mil reais). Como a perícia foi requerida por 

ambas as partes, esta deverá ser rateada proporcionalmente entre elas. 

Contudo, sendo o autor beneficiária da AJG, a perícia deverá ser paga 

integralmente pela ré se a ação for julgada procedente. Porém, o Estado 

deverá arcar com a perícia, caso a ação seja julgada improcedente. 

Intime-se a ré para efetuar o pagamento de 50% dos honorários periciais, 

em 15 (quinze) dias. No mesmo prazo deverão as partes apresentarem 

seus quesitos, bem como indicarem assistente técnico. Concedo o prazo 

de 30 (trinta) dias para entrega do laudo. Cumpram-se as determinações 

acima. Após, solicite-se ao(à) perito(a) nomeado(a) local e data para o 

início da perícia. Com a apresentação da data, dê-se ciência à parte ré e 

intime-se pessoalmente a parte autora, via Oficial de Justiça, para 

comparecer ao ato, sob pena de improcedência dos pedidos iniciais. 

Intimem-se todos. Cuiabá/MT, 03 de março de 2020. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033976-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE DA SILVA MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

QUINTA VARA CÍVEL Processo n. 1033976-79.2017.8.11.0041 Decisão 

DAIANE DA SILVA MORAES propôs ação de cobrança de benefício do 

seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA e outros, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao 

argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 24 de julho de 

2017, o que resultou na incapacidade parcial permanente. Tentativa de 

conciliação infrutífera. A parte ré contestou a ação requerendo, 

preliminarmente, a inclusão da seguradora Líder no polo passivo da 

demanda e arguindo as preliminares a ausência do laudo do IML e a falta 

de interesse de agir pela ausência de requerimento administrativo e 

comprovante de residência em nome de terceiro. No mérito, defende a 

inexistência de prova da suposta invalidez, o qual se verifica a lesão 

sofrida, quantificação e irreversibilidade, sustentando a necessidade da 

realização da prova pericial. Postula, que caso seja condenada ao 

pagamento do seguro, que seja de acordo com a proporção da invalidez. 

Impugna os juros, correção monetária e os honorários advocatícios. O 

autor apresentou impugnação à contestação. Intimados para 

especificarem as provas finais, as partes requereram a realização da 

prova pericial. É o relatório. Decido. Trata-se de ação de cobrança 

ajuizada por DAIANE DA SILVA MORAES em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA e outros. Preliminares Indefiro o pedido de 

inclusão da Seguradora Líder como representante processual, uma vez 

que todas as seguradoras conveniadas ao consórcio das sociedades 

seguradoras são corresponsáveis pelo pagamento da indenização do 

seguro obrigatório à vítima de acidente de trânsito (TJMT, APL 

93075/2013). A preliminar de falta de interesse de agir sob o argumento de 

que o autor não realizou o requerimento de indenização do seguro 

obrigatório via administrativa não merece prosperar, tendo em vista que a 

parte juntou aos autos cópia do requerimento administrativo carimbado 

pela sucursal da seguradora em Mato Grosso. Da mesma forma, não 

merece guarida a preliminar de ausência de laudo do IML, vez que o 

referido laudo não se mostra indispensável, podendo ser possível 

comprovar o fato narrado por outros meios, sendo, dessa forma, 

dispensável o laudo do IML (TJMT, Ap 53318/2017). As partes estão 

devidamente representadas. Afastadas as preliminares arguidas em sede 

de contestação e inexistindo irregularidades a suprimir, declaro o feito 

saneado. Fixo como ponto controvertido se a parte autora, em decorrência 

do acidente de trânsito ocorrido em 24 de julho de 2017, adquiriu invalidez 

permanente. Para tanto, defiro a produção de prova pericial requerida por 

ambas as partes. Nomeio como perito do Juízo o Dr. Flávio Ribeiro de Melo, 

com endereço profissional na Av. das Flores, nº. 843, sala 43, bloco 

anexo de consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, Telefone 3025-3060 e 

9223-7073, o qual deverá esclarecer se a parte autora está inválida 

permanentemente, de forma total ou parcial; na hipótese de invalidez 

permanente parcial, apontar qual o grau da invalidez; e responder, ainda, 

aos quesitos formulados pelas partes. Intime-se o perito para cumprir ao 

encargo que lhe é acometido, independentemente de termo de 

compromisso. Quanto aos honorários periciais, levando em consideração 

a complexidade da perícia e o exímio trabalho executado pelos peritos 
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nomeados por este juízo, arbitro os honorários em R$ 1.000,00 (mil reais). 

Como a perícia foi requerida por ambas as partes, esta deverá ser rateada 

proporcionalmente entre elas. Contudo, sendo o autor beneficiária da AJG, 

a perícia deverá ser paga integralmente pela ré se a ação for julgada 

procedente. Porém, o Estado deverá arcar com a perícia, caso a ação seja 

julgada improcedente. Intime-se a ré para efetuar o pagamento de 50% 

dos honorários periciais, em 15 (quinze) dias. No mesmo prazo deverão 

as partes apresentarem seus quesitos, bem como indicarem assistente 

técnico. Concedo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo. 

Cumpram-se as determinações acima. Após, solicite-se ao perito nomeado 

local e data para o início da perícia. Com a apresentação da data, dê-se 

ciência à parte ré e intime-se pessoalmente a parte autora, via Oficial de 

Justiça, para comparecer ao ato, sob pena de improcedência dos pedidos 

iniciais. Intimem-se todos. Cuiabá/MT, 03 de março de 2020. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000955-10.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZULMA DE ARRUDA CASTRO (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:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1000955-10.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Há nos 

autos pedido de justiça gratuita. O artigo 98 do Código de Processo Civil 

dispõe: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, 

com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas 

processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da 

justiça, na forma da lei.” O Código de Processo Civil continua em seu art. 

99, §3°: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na 

petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no 

processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Contudo, tal 

presunção é juris tantum cabendo ao Magistrado avaliar o caso concreto, 

podendo, em caso de dúvida, requerer a juntada de documentos que 

comprovem a condição de beneficiário da justiça gratuita - art. 5° LXXIV da 

CF/88 e o §3° do art. 99 do CPC. Em que pese se tratar de um direito 

público subjetivo consagrado a todo aquele que comprovar que sua 

situação econômica não lhe permite pagar os honorários advocatícios, 

custas processuais, sem prejuízo para o seu próprio sustento e de sua 

família, indiscriminado se tornou o pedido de justiça gratuita pelos litigantes 

do judiciário brasileiro, prejudicando, assim, o deferimento àqueles que 

realmente necessitam. Diante disso, a doutrina e a jurisprudência, a fim de 

evitar esse abuso, autorizam a analise caso a caso. Nesse sentido, 

Dinamarco em sua obra Instruções de Direito Processual Civil: “O 

processo custa dinheiro. Não passaria de ingênua utopia a aspiração a um 

sistema processual inteiramente solidário e coexistencial, realizado de 

modo altruísta por membros da comunidade e sem custos para quem quer 

fosse. A realidade é a necessidade de despender recursos financeiros, 

quer para o exercício da jurisdição pelo Estado, quer para a defesa dos 

interesses das partes. As pessoas que atuam como juízes, auxiliares ou 

defensores fazem dessas atividades profissão e devem ser 

remuneradas. Os prédios, instalações, equipamento e material consumível, 

indispensáveis ao exercício da jurisdição, têm também o seu custo.” “Seria 

igualmente discrepante da realidade a instituição de um sistema judiciário 

inteiramente gratuito para os litigantes, com o Estado exercendo a 

jurisdição à própria custa, sem repassar sequer parte desse custo aos 

consumidores do serviço que presta. Em tempos passados já se pensou 

nessa total gratuidade, mas prepondera universalmente a onerosidade do 

processo para as partes, porque a gratuidade generalizada seria incentivo 

à litigância irresponsável, a dano desse serviço público que é a 

jurisdição.” (grifo nosso) Esse é o posicionamento do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM AS CUSTAS 

PROCESSUAIS – EXIGÊNCIA DE PROVA DA SUA CONDIÇÃO - DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO A concessão do benefício da justiça 

gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.AI, 

73526/2013, DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 04/02/2014, Data da publicação no DJE 

12/02/2014” (destaquei) IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA 

GRATUITA. Ausência de demonstração da necessidade da benesse. 

Circunstâncias não condizentes com a alegada necessidade. Benesse 

revogada, com concessão de prazo para recolhimento das custas. 

Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-SP - APL: 

00078117720158260004 SP 0007811-77.2015.8.26.0004, Relator: 

Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 18/05/2016, 38ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2016). (destaquei). JUSTIÇA 

GRATUITA. Decisão que indefere os benefícios da justiça gratuita, ante o 

valor dos vencimentos do autor. Manutenção da decisão. Vencimentos 

mensais que não são inexpressivos. (...) Inexistência, por outro lado, de 

documentos que comprovem situação financeira adversa. Precedentes. 

Decisão mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - AI: 20627703920168260000 

SP 2062770-39.2016.8.26.0000, Relator: Claudio Augusto Pedrassi, Data 

de Julgamento: 24/05/2016, 2ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 25/05/2016) (destaquei). No presente caso a autora não 

colacionou nenhum documento que comprove que o valor por ela 

percebido é insuficiente para custear o presente feito, conforme certidão 

de ID 29692406. Posto isto, considerando que a autora não colacionou aos 

autos prova convincente de sua hipossuficiência, INDEFIRO O PEDIDO DE 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Entretanto, oportunizo à autora o parcelamento 

das custas judiciais, conforme previsto no art. 98, §8° do CPC/15. Assim, 

poderá à autora, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas e taxas 

iniciais, em 06 parcelas iguais e sucessivas. Remeta-se o e-mail a Central 

de Arrecadação para averbação da presente decisão e liberação das 

guias a serem recolhidas. Decorrido o prazo de 15 dias, e não tendo a 

autora adimplido com a integralidade das custas e taxas judiciais e/ou 

informado o pagamento da 1° parcela, certifique-se e façam os autos 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 2 de março de 2020. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023161-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1023161-86.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Há nos 

autos pedido de justiça gratuita. O artigo 98 do Código de Processo Civil 

dispõe: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, 

com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas 

processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da 

justiça, na forma da lei.” O Código de Processo Civil continua em seu art. 

99, §3°: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na 

petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no 

processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Contudo, tal 

presunção é juris tantum cabendo ao Magistrado avaliar o caso concreto, 

podendo, em caso de dúvida, requerer a juntada de documentos que 

comprovem a condição de beneficiário da justiça gratuita - art. 5° LXXIV da 

CF/88 e o §3° do art. 99 do CPC. Em que pese se tratar de um direito 

público subjetivo consagrado a todo aquele que comprovar que sua 

situação econômica não lhe permite pagar os honorários advocatícios, 

custas processuais, sem prejuízo para o seu próprio sustento e de sua 

família, indiscriminado se tornou o pedido de justiça gratuita pelos litigantes 

do judiciário brasileiro, prejudicando, assim, o deferimento àqueles que 

realmente necessitam. Diante disso, a doutrina e a jurisprudência, a fim de 

evitar esse abuso, autorizam a analise caso a caso. Nesse sentido, 

Dinamarco em sua obra Instruções de Direito Processual Civil: “O 

processo custa dinheiro. Não passaria de ingênua utopia a aspiração a um 
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sistema processual inteiramente solidário e coexistencial, realizado de 

modo altruísta por membros da comunidade e sem custos para quem quer 

fosse. A realidade é a necessidade de despender recursos financeiros, 

quer para o exercício da jurisdição pelo Estado, quer para a defesa dos 

interesses das partes. As pessoas que atuam como juízes, auxiliares ou 

defensores fazem dessas atividades profissão e devem ser 

remuneradas. Os prédios, instalações, equipamento e material consumível, 

indispensáveis ao exercício da jurisdição, têm também o seu custo.” “Seria 

igualmente discrepante da realidade a instituição de um sistema judiciário 

inteiramente gratuito para os litigantes, com o Estado exercendo a 

jurisdição à própria custa, sem repassar sequer parte desse custo aos 

consumidores do serviço que presta. Em tempos passados já se pensou 

nessa total gratuidade, mas prepondera universalmente a onerosidade do 

processo para as partes, porque a gratuidade generalizada seria incentivo 

à litigância irresponsável, a dano desse serviço público que é a 

jurisdição.” (grifo nosso) Esse é o posicionamento do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM AS CUSTAS 

PROCESSUAIS – EXIGÊNCIA DE PROVA DA SUA CONDIÇÃO - DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO A concessão do benefício da justiça 

gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.AI, 

73526/2013, DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 04/02/2014, Data da publicação no DJE 

12/02/2014” (destaquei) IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA 

GRATUITA. Ausência de demonstração da necessidade da benesse. 

Circunstâncias não condizentes com a alegada necessidade. Benesse 

revogada, com concessão de prazo para recolhimento das custas. 

Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-SP - APL: 

00078117720158260004 SP 0007811-77.2015.8.26.0004, Relator: 

Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 18/05/2016, 38ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2016). (destaquei). JUSTIÇA 

GRATUITA. Decisão que indefere os benefícios da justiça gratuita, ante o 

valor dos vencimentos do autor. Manutenção da decisão. Vencimentos 

mensais que não são inexpressivos. (...) Inexistência, por outro lado, de 

documentos que comprovem situação financeira adversa. Precedentes. 

Decisão mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - AI: 20627703920168260000 

SP 2062770-39.2016.8.26.0000, Relator: Claudio Augusto Pedrassi, Data 

de Julgamento: 24/05/2016, 2ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 25/05/2016) (destaquei). No presente caso, o autor deixou de 

colacionar documentos que comprovem que o valor por ele percebido é 

insuficiente para custear o presente feito conforme ID 29692852. Posto 

isto, considerando que o autor não colacionou aos autos prova 

convincente de sua hipossuficiência, INDEFIRO O PEDIDO DE 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Entretanto, oportunizo ao autor o parcelamento 

das custas judiciais, conforme previsto no art. 98, §8° do CPC/15. Assim, 

poderá o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas e taxas 

iniciais, em 04 parcelas iguais e sucessivas. Remeta-se o e-mail a Central 

de Arrecadação para averbação da presente decisão e liberação das 

guias a serem recolhidas. Decorrido o prazo de 15 dias, e não tendo o 

autor adimplido com a integralidade das custas e taxas judiciais e/ou 

informado o pagamento da 1° parcela, certifique-se e façam os autos 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 2 de março de 2020. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1058888-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

POCONE SERVICO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNANDES GONCALVES DE LIMA OAB - MT11806-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUBES LISBOA RIBEIRO - ME (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1058888-72.2019.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

ação de cobrança de honorários profissionais proposta por POCONE 

SERVICO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME contra EUBES 

LISBOA RIBEIRO - ME, ambos qualificados na inicial. A inicial veio instruída 

com diversos documentos. Intimada para recolhimento das custas iniciais, 

sob pena de indeferimento da inicial, a parte autora não atendeu ao 

chamado judicial. (ID 27990683). Os autos me vieram conclusos para 

decisão. É o relatório. Decido. O autor devidamente intimado, deixou de 

recolher as custas judiciais. Diante da ausência de recolhimento das 

custas e da não comprovação da alegada hipossuficiência, extingo o 

processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 290 c/c artigo 

485, IV do CPC/15. Honorários indevidos, eis que a presente ação sequer 

chegou a ser recebida. Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa 

na distribuição. P.I. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 2 de março de 2020. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005264-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DA SILVA OLIVEIRA (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))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1005264-45.2018.8.11.0041 Vistos. Considerando 

que a prestação jurisdicional atingiu seu objetivo, que é o cumprimento da 

obrigação, tendo em vista o depósito da quantia pleiteada e a ausência de 

impugnação pela exequente, a extinção do feito se impõe. Pelo exposto, 

julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará como requerido (ID 

27493448). Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais. 

P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1039630-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER JOSE ALMEIDA ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Vistos, WAGNER JOSÉ ALMEIDA ASSIS, qualificado nos autos, propôs 

“Ação de Cobrança de Benefício do Seguro Obrigatório-DPVAT” em face 

de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT LTDA, 

pessoa jurídica de direito privado, igualmente qualificada, porque, segundo 

alega, no dia 15.9.2018 sofreu um acidente de trânsito, que resultou em 

sua incapacidade parcial e permanente, segundo atestam os documentos 

anexados aos autos. Relata ter sofrido fratura de falande distal do halux 

esquerdo, requerendo, por isso, a procedência do pleito, com a 

condenação da requerida ao pagamento do seguro no montante de 40 

salários mínimos. Pede, ainda, sejam os honorários fixados em 20% sobre 

o valor atualizado da causa. Foram anexados documentos. Em despacho 

inaugural foi determinada a citação da demandada. A audiência de 

conciliação restou inexitosa, saindo as partes intimadas para se 

manifestarem sobre o laudo pericial apresentado no referido ato 

processual, apontando lesão parcial incompleta, quantificada em 25%. Em 
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contestação, a requerida pede, preliminarmente, a adequação do valor da 

causa conforme proveito econômico perseguido, sustentando, ainda, a 

falta de interesse processual, tendo em vista que a parte autora nunca 

compareceu à sua sucursal para formalizar o requerimento administrativo. 

No mérito diz não ser devido o pagamento de indenizado ao segurado 

inadimplente, como no caso da parte autora, enfatizando inexistir prova 

acerca da invalidez narrada ou do nexo causal entre a suposta lesão e o 

acidente de trânsito, especialmente porque o boletim de ocorrência 

elaborado com base de declarações unilaterais não possuem força 

probantes. Afirma que a condenação, caso ocorra, só deverá ser 

estabelecida após a comprovação da invalidez, mediante perícia médica, 

observando-se, obrigatoriamente, a Tabela de Danos de Pessoas anexa à 

referida lei, e que os juros deverão incidir da citação válida e a correção 

monetária a partir do evento danoso (Súmulas n. 580 e 426/STJ). Pede, 

ainda, a fixação dos honorários em patamar mínimo, nos termos do art. 85, 

do CPC. As partes não se opuseram ao resultado obtido em perícia. É o 

relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, 

por não haver necessidade de produção de outras provas, nos termos do 

art. 355, I, do Código de Processo Civil. Antes de adentrar o mérito, 

impõe-se a análise das preliminares arguidas pela requerida, cumprindo 

salientar, quanto ao primeiro ponto, que nenhuma razão assiste à 

requerida em suas argumentações, pois, de acordo com o que prevê o art. 

292, V, do CPC, o valor da causa será “na ação indenizatória, inclusive a 

fundada em dano moral, o valor pretendido”, de sorte que se a parte 

demandante pretende receber a quantia de até 40 salários mínimos, por 

assim entender devido, não há se falar em retificação do valor da causa 

fixado nessa quantia, calculada conforme valor do salário mínimo no 

momento da distribuição da ação. Além disso, sem a quantificação da 

lesão não é possível atribuir valor exato do proveito econômico pretendido. 

Sobre a alegada falta de interesse processual por ausência do 

requerimento administrativo – não conclusão do processo, cumpre 

assinalar que o Supremo Tribunal Federal, quando dos julgamentos dos 

Recursos Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, entendeu que, para a 

existência da pretensão resistida e para a configuração da necessidade 

de intervenção jurisdicional na ação de cobrança do seguro DPVAT, é 

imprescindível o prévio requerimento administrativo, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 

631-240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o exercício do 

direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, conforme 

firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral 

reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A 

ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – 

DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO 

CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO 

RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 

ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO 

EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A 

ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) Ausente o pedido administrativo 

prévio perante a seguradora, não há que se falar em pretensão resistida a 

justificar a propositura da presente demanda, inexistindo, assim, interesse 

de se ingressar com a demanda em juízo. 2. É diferente o direito 

inafastável do acesso ao judiciário e o direito de petição. 3. Para que 

exista o direito processual de ação, devem estar presentes as condições 

da ação, sem os quais não se justifica o integral desenvolvimento da 

atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do esgotamento das 

vias administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento 

administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponte 

de gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção 

do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - destaquei). Contudo, 

posteriormente, o próprio STF entendeu por bem aplicar analogicamente às 

demandas de seguro obrigatório DPVAT a modulação de efeitos realizada 

nas ações previdenciárias, reconhecendo o interesse de agir nos casos 

em que, mesmo inexistindo requerimento administrativo, foi contestada a 

ação, assim se conferindo no seguinte aresto: "RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições 

para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, 

XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em 

agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de 

benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não 

se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. (...). 5. Tendo em 

vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no 

Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição 

para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. 

Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento 

(03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo 

nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação 

tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior 

pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o 

INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que 

não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se 

a sistemática a seguir. [...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto 

Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão 

Geral – j. 7.11.2014 – DJe 10.11.2014 – destaquei). Na hipótese vertente, 

além de a parte autora ter demonstrado a protocolização do requerimento 

administrativo, ainda foi contestada a ação, não havendo, desse modo, 

que se falar em falta de interesse de agir por ausência de decisão 

administrativa. Assim, AFASTO as preliminares. Respeitante ao mérito, 

cumpre salientar que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados 

Por Veículos Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na 

Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo 

econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de início, 

quanto à inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do 

Consumidor – CDC, que não se aplica aqui as normas consumeristas 

porque ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou 

do produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, 

conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “in verbis”: 

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER 

MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E 

ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS 

SEGURADORAS, NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, 

TAMPOUCO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO 

SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro 

facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não 

se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando 

de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as 

partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do 

consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização 

securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores 

correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de 

contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, 

revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha 

das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. 

Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - 

destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática processual, 

foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, 

segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e outros: 

“O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso 

concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre 

os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo 

...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova possibilita 

que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 
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à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pelo demandante. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte requerente, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos anexados 

aos autos, consistentes em boletim médico e em laudos médicos, ao 

contrário do afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência dos danos 

sofridos pelo requerente decorrente de acidente de veículo, bem como o 

nexo de causalidade, tendo sido diagnosticado com sequelas no pé direito 

o que foi confirmado na “Avaliação Médica para Fins de Conciliação” 

anexada aos autos, que concluiu tratar-se de lesão parcial incompleta, 

quantificada em 25%. Outrossim, cumpre esclarecer que para fins de 

pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT é dispensável a apresentação 

de boletim de ocorrência quando presentes outros elementos nos autos 

que demonstrem o nexo causal entre o acidente de trânsito e as lesões 

experimentadas pela vítima, segundo entendimento da jurisprudência 

mato-grossense, “in verbis”: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – DPVAT – BOLETIM 

DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO CAUSAL COMPROVADO 

POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO DE QUOTA PARTE DE 

MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - DETERMINAÇÃO DE 

DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO CONHECIDO – 

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE DESPROVIDO. 

Estando determinado na sentença o depósito da quota parte pertencente 

aos filhos menores em conta poupança, não remanesce interesse 

recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único meio de 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a morte 

da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não há 

reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a documentação médica trazida aos autos 

está em perfeita sintonia com os fatos descritos no boletim, sendo 

oportuno esclarecer também que a lei não exige obrigatoriamente o boletim 

de ocorrência para comprovar o acidente de trânsito. No caso em apreço, 

a parte requerente teve afetadas de forma parcial e definitiva as funções 

do pé direito, quantificada em 25%, assim se inferindo do laudo médico já 

mencionado. De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda 

anatômica e/ou funcional completa de um dos pés corresponde a 50%, 

logo, considerando que a lesão foi quantificada em 25%, revela-se justa e 

adequada a fixação de 25% de 50% do valor total da cobertura, que 

resulta em R$ 1.687,50 (hum mil, seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos). Sobre o pedido de que a indenização seja fixada em 

salários mínimos, impõe-se esclarecer que, com a modificação ocorrida 

nos valores das indenizações do Seguro Obrigatório, por meio da Medida 

Provisória nº 340/06, posteriormente convertida em Lei nº 11.482/07, as 

indenizações passaram a ser determinadas conforme valores fixos e não 

mais em salários mínimos, segundo se infere da transcrição a seguir e 

também mencionada pelo próprio autor em peça primeira “in verbis”: “Art. 

3º. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta 

Lei compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e 

conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I - R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;”[2] Assim, 

para os sinistros ocorridos a partir dessa alteração, não mais se aplica os 

parâmetro anteriores, conforme salário mínimo, segundo se infere também 

dos arestos a seguir: “AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA 

QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO – SEGURO DPVAT – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – INCORRÊNCIA – INDENIZAÇÃO – SALÁRIOS 

MÍNIMOS VIGENTES À ÉPOCA DO SINISTRO – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (...). Em se tratando de sinistro ocorrido na vigência da Lei n. 

6.194/74, a indenização decorrente do seguro DPVAT deve ser apurada 

com base no valor do salário mínimo vigente na data do sinistro.” (N.U 

0044683-18.2018.8.11.0000 – Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. 

Márcio Aparecido Guedes, j. 3.10.2018, p.DJE 19.10.2018) “AÇÃO 

RESCISÓRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - 

PRELIMINAR - FALTA DA CONDIÇÃO DA AÇÃO - ANÁLISE EM CONJUNTO 

COM MÉRITO - ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI 6.194/74 - 

UTILIZAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DA LIQUIDAÇÃO - 

CORREÇÃO MONETÁRIA EXCLUÍDA - BIS IN IDEM AFASTADO - 

DISSONÂNCIA DO MP - AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. O acidente 

ocorrido na vigência da Lei n. 6.194/74, deve ser aplicado o Art. 3°, alínea 

“a”, da Lei que determinava o valor máximo da indenização em 40 

(quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País à época 

da liquidação do sinistro (artigo 5º, § 1º, da aludida Lei). Assim, correto o 

uso do salário mínimo ao tempo da liquidação para o cálculo da 

indenização no caso concreto. Ocorrendo a reposição do valor da moeda 

corroído pela inflação de forma automática, deve ser excluída a correção 

monetária, sob pena de bis in idem.” (N.U 0093560-57.2016.8.11.0000 – 

Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Rel. Maria Helena Gargaglione 

Póvoas, j. 3.5.2018, p. no DJE 8.5.2018) No caso dos autos a autora 

sofreu acidente em 2018, ou seja, quando já estava em vigor a Lei nº 

11.482/2007, de modo que a análise do pedido está em perfeita sintonia 

com a legislação vigente (art. 3º, inciso I, da Lei 6.194/74, acrescentado 

pela Lei nº 11.482/07). Diante do exposto, julgo procedente o pedido 

formulado por Wagner José Almeida Assis na Ação de Cobrança de 

Benefício do Seguro Obrigatório-DPVAT proposta em face da Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT LTDA, para condená-la ao 

pagamento do valor de R$ 1.687,50 (hum mil, seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos) - (Anexo da Lei n. 11.945/2009), que deverá 

ser corrigido monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 

580/STJ), e acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar 

da data da citação (STJ, Súmula 426). Quanto à fixação da verba 

honorária, quando for ínfimo o valor da condenação, como neste caso, 

cumpre assinalar que a jurisprudência tem adotado o seguinte 

posicionamento: “Pequeno que seja o valor da causa, os tribunais não 
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podem aviltar os honorários de advogado, que devem corresponder à 

justa remuneração do trabalho profissional; nada importa que o vulto da 

demanda não justifique a despesa, máxime se o processo foi trabalhoso, 

obrigando o advogado a acompanha-lo até no STJ” (STJ-3ª T., AI 

325.280-AgRg, Min. Nancy Andrighi, j. 20.3.01, DJu 28.5.01). “O art. 20, § 

4º, do CPC, ao determinar se decida por equidade, não autoriza se fixem 

em valor aviltante os honorários por sucumbência” (STJ-1ª T., REsp 

18.647, Min. Gomes de Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). Desse modo, 

com suporte no art. 85, § 8º, do CPC, fixo os honorários em R$ 1.000,00 

(mil reais), levando-se em conta a natureza da demanda, que não é tida 

como de maior complexidade, o bom trabalho desempenhado pela 

advogada e o razoável tempo exigido para o seu serviço, cumprindo 

salientar não se aplicar aqui as normas do art. 86, do CPC, dado o princípio 

da causalidade. Decorrido o prazo para eventual recurso e assim 

certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora 

para, querendo, executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Havendo recurso de apelação e apresentadas ou não as contrarrazões 

no prazo legal, à instância superior para os devidos fins. P.I.C. [1] 

MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. 

Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos 

Tribunais Ltda. p. 395. [2] Lei N.º 6.194/74, alterada pela Lei N.º 11.482/07.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037723-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON APARECIDO CIGERZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-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))

Outros Interessados:

SEGURADORA LÍDER (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando as partes, via DJE para 

manifestarem sobre o laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 

3 de março de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001545-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANFA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DORNELLAS DE SOUZA OAB - SP173336 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte Ré, via DJE, para 

manifestar acerca dos embargos de declaração opostos, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 3 de março de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1023701-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO FLORAIS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBINSON HENRIQUE PEREGO OAB - MT18498-O (ADVOGADO(A))

LUIZ FLAVIO BLANCO ARAUJO OAB - SP257932 (ADVOGADO(A))

KEIT DIOGO GOMES OAB - MT0014028A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RACAL POSTO DE ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

ALTINO SATIRO DOS REIS FILHO (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

efetuar o depósito da diligência do oficial de justiça, no de prazo 05 (cinco) 

dias. Cuiabá, 3 de março de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de 

Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002638-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JURACI ALVES DE MOURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (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))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO os autos para intimação da parte Autora através de seu 

patrono, para manifestar acerca do não comparecimento na perícia 

designada, no prazo de 5 (cinco) dias. Cuiabá, 3 de março de 2020, 

Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1018710-86.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. A. E. C. E. L. (REQUERENTE)

V. C. E. F. -. C. E. L. -. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ORLANDO CAMPOS BALERONI OAB - MT4849-O (ADVOGADO(A))

MARCO ANTONIO RIBEIRO FEITOSA OAB - SP200096 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. M. D. V. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS HENRIQUE DA SILVA CAMBARA OAB - MT3290-O 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação do advogado da parte autora, para juntar nos autos o 

comprovante de diligência para cumprimento do mandado na comarca de 

Campinas, bem como, após a distribuição da carta precatória que será 

enviada via malote digital, recolher as custas da distribuição da mesma. 

Cuiabá, 03 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1018710-86.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. A. E. C. E. L. (REQUERENTE)

V. C. E. F. -. C. E. L. -. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ORLANDO CAMPOS BALERONI OAB - MT4849-O (ADVOGADO(A))

MARCO ANTONIO RIBEIRO FEITOSA OAB - SP200096 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. M. D. V. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS HENRIQUE DA SILVA CAMBARA OAB - MT3290-O 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação do advogado da parte autora, para juntar nos autos o 

comprovante de diligência para cumprimento do mandado na comarca de 

Campinas, bem como, após a distribuição da carta precatória que será 

enviada via malote digital, recolher as custas da distribuição da mesma. 

Cuiabá, 03 de março de 2020.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009784-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILFRAN OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO CASTRO DA SILVA OAB - MT22352/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA GUSMAO PINHEIRO OAB - MT13394-O (ADVOGADO(A))

ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA OAB - MT19706-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:
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MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

Diante da ausência de manifestação da perita nomeada, reenviei o email 

de nomeação, para que, no prazo de 10 dias, a mesma se manifeste.

7ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001097-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODISNEY LEITE DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-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))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001097-48.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, 

Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem como aos 

princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela nova lei 

adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

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

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001121-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN CASTRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-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))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001121-76.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, 

Nos termos do artigo 477, § 2º do CPC, INTIME-SE o perito judicial, 

subscritor do laudo (id. 25595067), para no prazo de 10 (dez) dias, 

complementar o laudo pericial com os esclarecimentos formulados pela 

parte Requerente no id. 26010828. Estando nos autos, as informações 

complementares prestadas pelo expert, digam as partes em 05 (cinco) 

dias, sob pena de preclusão. A seguir, voltem-me os autos conclusos 

para sentença. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001007-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIMAR DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-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))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001007-40.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, 

Nos termos do artigo 477, § 2º do CPC, INTIME-SE o perito judicial, 

subscritor do laudo (id. 25593689), para no prazo de 10 (dez) dias, 

complementar o laudo pericial com os esclarecimentos formulados pela 

parte Requerente no id. 26017595. Estando nos autos, as informações 

complementares prestadas pelo expert, digam as partes em 05 (cinco) 

dias, sob pena de preclusão. A seguir, voltem-me os autos conclusos 

para sentença. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024211-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO CHAGAS DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-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))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1024211-50.2018.8.11.0041(LP) VISTOS, 

Nos termos do artigo 477, §2º do CPC, INTIME-SE o perito judicial, 

subscritor do laudo (id. 25589639), para no prazo de 10 (dez) dias, 

complementar o laudo pericial com os esclarecimentos formulados pela 

parte Requerente no id. 26016543. Estando nos autos, as informações 

complementares prestadas pelo expert, digam as partes em 05 (cinco) 

dias, sob pena de preclusão. A seguir, voltem-me os autos conclusos 

para sentença. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000959-47.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. M. D. C. -. I. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDA ALMEIDA HORTA OAB - SP349810 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. T. D. I. L. (REU)

F. R. D. A. S. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1000959-47.2020.8.11.0041. (k) AUTOR(A): 

INSTITUTO MATO-GROSSENSE DA CARNE - IMAC REU: ECOTRACE 

TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, FLAVIO REDI DE ASSIS SANTOS 

VISTOS, RECEBO a emenda a inicial do Id.28003137, Id.28340589 e 

Id.29750015, em que a Autora comprova respectivamente o recolhimento 

das custas processuais de distribuição a ação, tece comentários acerca 

do sigilo processual vindicado e substabelece com reservas os poderes 

postulatórios da ação. Inicialmente, consigno que, no tocante ao pedido de 

tramitação do feito sob segredo de justiça, à par da justificativa do 

Requerente, devo esclarecer que a plataforma do sistema Pje permite a 

classificação sigilosa de documentos individualizados, não sendo 

adequado afastar o princípio constitucional da publicidade dos atos 

jurisdicionais, em detrimento do interesse subjetivo da parte. A propósito 

trago a baila o artigo 52 da Resolução TJ-MT/TP nº03/2018: Art. 52. As 

partes poderão atribuir segredo de justiça ou sigilo à petição inicial, 

contestação, reconvenção, exceção, petições intermediárias e 

documentos ou arquivos, por meio de indicação em campo próprio. § 1º A 

indicação proveniente do peticionante será submetida à análise do 

magistrado. § 2º Requerido o segredo de justiça do processo ou sigilo de 

documento ou arquivo, estes assim permanecerão até que o magistrado 

decida em sentido contrário, de ofício ou a requerimento da parte, ocasião 

em que deverá promover a atualização da situação no sistema. Portanto, 

não merece guarida o pleito sigiloso pleiteado pela Autora, porquanto o 
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objeto da ação, tampouco as partes, são alcançados pela exceção legal 

ao princípio constitucional da publicidade dos atos jurisdicionais. 

Conseguinte, no que atine ao substabelecimento postulatório do 

Id.29750015, não vislumbro obste ao seu deferimento, contudo, relembro 

que, incumbe ao próprio advogado a responsabilidade pelo cadastramento 

e vinculação dos assistentes e profissionais atuantes nos autos, através 

d o  “ M e n u ”  l o c a l i z a d o  n o  “ P a i n e l  d o 

Advogado/Procurador”(http://www.tjmt.jus.br/INTRANET.ARQ/CMS/Grupo

Paginas/92/749/file/Manual%20Completo%20Advogado%20Procurador_V

ALIDADO.pdf), devendo zelar pela atualização do cadastro dos autos, sob 

pena de preclusão intransponível sobre eventual descumprimento de 

ordem judicial não recebida em razão dessa ferramenta cadastral. Assim, 

por todo o exposto, INDEFIRO a tramitação sigilosa do processo, 

porquanto inexiste matéria ou parte beneficiaria de tal exceção legal. 

INTIME-SE a parte Autora, para no prazo de 05 (cinco) dias, INDICAR com 

clareza, especificação, justificativa e numeração de ID, os documentos 

que entende gravado pelo segredo de justiça existente nos autos, sob 

pena de serem tornados públicos, juntamente com os autos, após o 

decurso do prazo concedido. DEFIRO o substabelecimento anexado ao 

Id.29750015, CERTIFIQUE-SE a secretaria acerca da regularização da 

representação postulatória do polo ativo da ação, promovendo os atos 

que se fizerem necessários. Decorrido o prazo supra, se for o caso, 

CERTIFIQUE-SE e conclusos para decisão urgente. Intime-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009272-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que, designo o dia 25/09/2019, às 11:28 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029736-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON JUNIOR FIGUEIREDO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

Certifico que, designo o dia 29/11/2019, às 12h.30.min Horas, para 

realização da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038831-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GONCALO DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-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))

 

Certifico que, designo o dia 22/02/2019, às 08:00 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018114-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON LINO BRAZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018114-34.2018.8.11.0041(LP) VISTOS, 

Nos termos do artigo 477, §2º do CPC, INTIME-SE o perito judicial, 

subscritor do laudo (id. 25415835), para no prazo de 10 (dez) dias, 

complementar o laudo pericial com os esclarecimentos formulados pela 

parte Requerente no id. 26015137. Estando nos autos, as informações 

complementares prestadas pelo expert, digam as partes em 05 (cinco) 

dias, sob pena de preclusão. A seguir, voltem-me os autos conclusos 

para sentença. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015909-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENER REIS DE ASSUNCAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-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))

 

Certifico que, designo o dia 29/11/2019, às 12h.45.min Horas, para 

realização da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009512-83.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR ENS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER SOARES SULAS OAB - MT8455-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009512-83.2020.8.11.0041. (k) 

AUTOR(A): EDGAR ENS REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VISTOS, Verifico que a parte Autora 

formulou pedido de gratuidade, porém não trouxe aos autos elementos de 

prova capaz de ilustrar sua capacidade financeira, deixando inclusive de 

promover sua regular e íntegra qualificação pessoal, ocultando 

injustificadamente sua fonte de renda e qualificação profissional. Assim, 

INTIME-SE a parte Autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR A 

INICIAL, nos termos do artigo 321 do CPC, JUNTAR aos autos a 

Declaração de Imposto de Renda e Comprovante de Rendimento 

ATUALIZADO, acrescentando o que melhor lhes aprouver à corroborar a 

alegada incapacidade financeira para suportar as custas processuais de 

distribuição da ação sem prejuízo do próprio sustento, devendo as provas 

afastarem inclusive a possibilidade de recolhimento especial dos encargos 

de acesso à Justiça, sob pena de indeferimento do benefício. O 

Requerente PODERÁ no mesmo prazo, juntar aos autos, de maneira legível 
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e verossímil, o seu histórico de consumo, comprovando o adimplemento 

total das faturas emitidas até a elaboração da suposta recuperação de 

consumo reclamada, bem como fazer prova da carga real instalada no 

imóvel no qual se utiliza o serviço, sob pena de indeferimento do pedido de 

tutela provisória. Decorrido o prazo supra, voltem os autos conclusos para 

minutar decisão com pedido de urgência. Intime-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007419-50.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESSENCIAL FOMENTO MERCANTIL E COMERCIAL LTDA. - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DOS SANTOS BARBOSA OAB - MT4886-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ANTONIO SANTOS COSTA MAYMONE (EXECUTADO)

ISABEL ANTUNES DE CAMPOS MAYMONE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1007419-50.2020.8.11.0041. (k) 

EXEQUENTE: ESSENCIAL FOMENTO MERCANTIL E COMERCIAL LTDA. - ME 

EXECUTADO: CARLOS ANTONIO SANTOS COSTA MAYMONE, ISABEL 

ANTUNES DE CAMPOS MAYMONE VISTOS, RECEBO a emenda do 

Id.29736672, em que ao ser compelida a comprovar a condição de 

hipossuficiente, a Requerente pleiteou a concessão do parcelamento da 

obrigação em 10 (dez) parcelas, sem juntar qualquer elemento de prova 

ao pedido. Pois bem. O artigo 98 e seguintes do CPC condiciona a 

prestação da assistência judiciária gratuita, mediante comprovação de 

insuficiência de recursos. Nesta linha, na hipótese de o Magistrado ser 

levando à dúvida quanto à condição financeira da parte, deve determinar 

que faça a prova constante do artigo 99, § 2º do CPC, que, a meu ver, 

sobre o assunto é exauriente. Logo, não prevalece a hermenêutica da Lei 

nº 1.060/50, no tocante a comprovação da condição de miserabilidade 

exigida para a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Daí por 

que incide, a meu ver, o regramento de que a parte precisa comprovar se 

o juiz assim o determina. Portanto, a mitigação a este direito pode ocorrer 

com a constatação de prova contrária à existência dos requisitos 

essenciais para a concessão do benefício, cabendo ao juiz analisar o 

caso em concreto. Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, engajado nesta Egrégia Corte Estadual de Justiça e, 

consequentemente por este juízo: STJ: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 

Nº 1.642.946 - RJ (2019/0380462-7) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE 

INSTRUMENTO DECISÃO INDEFERITÓRIA DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO CONFIGURADA 

EXTRATOS BANCÁRIOS QUE SE MOSTRAM INCOMPATÍVEIS COM O 

BENEFÍCIO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA QUE VISA ASSEGURAR 

O ACESSO À JUSTIÇA ÀS PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS QUE 

COMPROVAREM REAL ESTADO DE MISERABILIDADE ECONÔMICA E NÃO 

MERA DIFICULDADE FINANCEIRA EM TAIS CASOS JUSTIFICA-SE A 

FACILITAÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS MEDIANTE 

PARCELAMENTO O QUE ORA SE AUTORIZA EXCEPCIONALMENTE 

APLICAÇÃO DO ENUNCIADO N 27 DO FETJ/RJ DESPROVIMENTO DO 

RECURSO NA FORMA DO ARTIGO 932 IV "A" DO NCPC REFORMANDO-SE 

DE OFÍCIO A DECISÃO AGRAVADA PARA DETERMINAR O PAGAMENTO 

DAS CUSTAS PROCESSUAIS EM 05 (CINCO). [...] A obrigatoriedade do 

recolhimento de custas na interposição da ação de responsabilidade civil 

encontra-se prevista na tabela de custas judiciais do Tribunal de Justiça 

do Estado do Rio de Janeiro. Para que não restem dúvidas, transcrevo a 

decisão agravada deste relator, que ora se ratifica: "Não assiste razão ao 

Agravante. A gratuidade dos serviços judiciários está prevista no art. 5º, 

LXXIV da Carta Magna e constitui direito fundamental, corolário da garantia 

constitucional do acesso à Justiça (inciso XXXV do mesmo dispositivo). E, 

de igual modo, nas disposições da Lei nº 1.060/50. Com efeito, a 

assistência judiciária gratuita visa assegurar o acesso à justiça às 

pessoas, físicas ou jurídicas, que comprovarem real estado de 

miserabilidade econômica, e não mera dificuldade financeira. Embora o art. 

5º, inciso LXXIV da Constituição Federal assegure que "o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos" é forçoso admitir que o benefício vem sofrendo forte 

desvirtuamento, sendo pleiteado - e por vezes obtido - por pessoas aptas 

ao pagamento das custas judiciais. In casu, o Agravante apresenta 

extratos bancários de conta corrente e conta poupança, com o saldo, se 

somados os montantes, de R$7.172, 98 (sete mil centos e setenta e dois 

reais e noventa e oito centavos), e alega não possuir rendimentos fixos. 

Diante disso, tem-se que, apesar de não possuir renda mensal regular, 

nota-se que o Agravante não se encaixa no perfil de miserabilidade que 

enseja o benefício da gratuidade de justiça. De todo modo, com vistas a 

assegurar o acesso à justiça, pode o juiz, excepcionalmente, autorizar o 

parcelamento do valor das custas processuais. [...] Publique-se. 

Intimem-se. (Brasília, 17 de fevereiro de 2020. MINISTRO JOÃO OTÁVIO 

DE NORONHA Presidente (Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 

28/02/2020) TJMT: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO 

PROIBITÓRIO – PARCELAMENTO DAS CUSTAS – IMPOSSIBILIDADE – NÃO 

DESMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DO RECOLHIMENTO INTEGRAL – 

RECURSO DESPROVIDO. É necessária a comprovação da impossibilidade 

momentânea de arcar com o pagamento integral das custas processuais 

para fazer jus ao parcelamento descrito no art. 98, § 6º, do CPC e no art. 

468, §6º, da CNGC, o que não ocorreu na espécie. Sendo regra a 

antecipação do valor das custas e despesas processuais para a 

propositura da ação, a teor do disposto no art. 82 do CPC e, estando 

ausente de provas quanto a dificuldade ou impossibilidade econômica a 

servir o agravante, a manutenção da r. decisão agravada é medida que se 

impõe. (N.U 1010605-44.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020) 

Destarte, compete ao juízo a análise do caso concreto e o livre 

convencimento motivado que separe o jurisdicionado que é pobre na 

forma da lei, do jurisdicionado que alega estar pobre na forma da lei. O 

primeiro grupo (é hipossuficiente) composto por indivíduos sem renda ou 

com rendimento suficiente para suprir as necessidades básicas de 

subsistência própria e de sua família, mas precisa da intervenção judiciária 

para defesa do seu direito, não tendo como dispor das despesas 

judiciárias de acesso a justiça; e o segundo grupo (alega ser 

hipossuficiente) composto por indivíduos que possui renda para suprir 

suas necessidades básicas de subsistência e despesas extraordinárias 

de cunho estritamente pessoal disponíveis, nas quais voluntariamente não 

estão incluídas as custas processuais de acesso a justiça, porém, 

igualmente ao primeiro grupo, precisam do provimento jurisdicional 

eficiente e satisfativo para defender seus direitos. Portanto, a presunção 

de hipossuficiência existente na legislação atual (artigo 98 e artigo 99, do 

CPC), assim como ocorria na Lei nº 1.060/50, é relativa, revelando um 

dever jurisdicional a averiguação da realidade financeira da parte 

interessada, por parte do Magistrado presidente da ação. Logo, filiado ao 

controle de jurisdição paritário, no caso dos autos, a parte Exequente, 

pessoa jurídica, vindicou na exordial a concessão do beneficio da 

gratuidade e subsidiariamente a concessão do recolhimento diferenciado 

previsto no artigo 99, §7º do CPC (Id.29450109), deixando de produzir 

qualquer meio de prova da alegada incapacidade financeira, sendo 

oportunizado pormenorizadamente a comprovação nos termos do 

Id.29484120. Contudo, na emenda do Id.29736672, a Exequente formulou 

pedido de parcelamento das custas de distribuição da ação em 10 (dez) 

parcelas iguais, por entender que o valor está excessivo (R$8.851,79), 

deixando, mais uma vez, de fazer prova da sua real capacidade 

financeira. De proêmio, saliento que a meda declaração de incapacidade 

financeira, principalmente no caso de pessoa jurídica, não supre os 

elementos indispensáveis à concessão do benefício da gratuidade da 

justiça vindicado. Na sequencia, o §7º do artigo 99 do CPC, é inaplicável 

nesta 1º Instância jurisdicional, tampouco nesta modalidade processual 

(recebimento de petição inicial de ação de execução). Quanto ao pedido 

de parcelamento das custas formulado na emenda a inicial ora recebida, 

imperioso destacar que, também, é uma medida excepcional inserida pelo 

CPC (artigo 98, §6º), como forma de resguardar o principio previsto no 

artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal (Acesso a Justiça). In 

casu, quanto ao parcelamento formulado na emenda a inicial, reitero que a 

parte Exequente não demonstrou de qualquer forma, a impossibilidade de 

recolher as custas processuais de maneira preparatória e integral, a fim 

de que seja recebida a ação, quiçá para a concessão do parcelamento da 

obrigação em patamar superior ao regulamentado por esta Corte Estadual, 

a saber: CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA – FORO JUDICIAL (2017-2018) Art. 

468. A gratuidade da justiça abrangerá a pessoal natural ou jurídica, 

brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as 

custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, na forma 

da lei.[...] §6º O juiz, atento às circunstâncias e peculiaridades do caso 
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concreto, após analisar o pedido de gratuidade e considerar pertinentes 

as alegações, poderá, mediante decisão fundamentada, conceder direito 

ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de 

adiantar no curso do procedimento. § 7º O parcelamento poderá ser 

realizado em até seis parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção 

monetária, sendo a primeira após a decisão favorável do juiz. § 8º O 

parcelamento é referente às custas de preparo do processo, a serem 

pagas quando da distribuição do feito, e não abrange as despesas 

processuais havidas no curso do processo. § 9º O disposto nos §6º e 

§7º prevalece até que lei estadual específica discipline o tema. Todavia, a 

despeito da ocultação voluntaria da Exequente acerca de sua capacidade 

financeira, não se pode perder de vista que, de fato a simulação das 

custas processuais de acesso à justiça desta ação, resulta um montante 

elevado, permitindo à este Julgador, por precaução e equidade, conceder 

parcialmente o pedido da Exequente, de modo a não obstaculizar o acesso 

constitucional à Justiça. Desta feita, com fundamento no artigo 98, §6º e 

artigo 99, §2º, ambos do CPC, recepcionado pelo artigo 468, §6º da CNGC: 

1) INDEFIRO por ora o pedido de assistência judiciária gratuita. 2) NÃO 

CONHEÇO do pedido de recolhimento das custas processuais na forma do 

artigo 99, §7º do CPC. 3) DEFIRO PARCIALMENTE o pedido formulado na 

emenda a inicial, para fim de conceder o parcelamento das custas de 

distribuição do processo em até 03 (três) parcelas mensais sucessivas e 

corrigidas monetariamente (INPC), devendo a primeira parcela ser 

recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena cancelamento da 

distribuição do feito. Decorrido o prazo ou comprovado o recolhimento das 

custas preparatórias para recebimento da ação, voltem-me conclusos 

para o juízo de admissibilidade da ação ou extinção sem resolução do 

mérito. Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004354-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V S DA COSTA E CIA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEUZA ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT21520-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO GAZZI OAB - SP135319-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004354-81.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, 

INTIME-SE a parte Requerida para manifestar com relação ao pedido de 

desistência da ação formulado pela parte Requerente no id. 27958047 

(artigo 485,§4º do CPC) no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

anuência tácita. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004354-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V S DA COSTA E CIA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEUZA ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT21520-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO GAZZI OAB - SP135319-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, designo o dia 05/08/2019, às 12:30 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021156-62.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALFASEG SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CYNTIA ROGERIA SOUZA CANDIDO CARGNELUTTI OAB - MT15949/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

QUEBIO DA SILVA OAB - MT23544/O (ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes para manifestarem do retorno dos autos da 2ª 

instância, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026742-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON CARVALHO ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimação das partes para manifestarem do retorno dos autos da 2ª 

instância, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015875-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE OLIVEIRA LEME BRAZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes para manifestarem do retorno dos autos da 2ª 

instância, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028212-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE OLIVEIRA BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANNE KELLY DOMINGUES OAB - MT23048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimação das partes para manifestarem do retorno dos autos da 2ª 

instância, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-17 ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

Processo Número: 1016882-55.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-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))

 

Intimação das partes para manifestarem do retorno dos autos da 2ª 

instância, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007921-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGUIDO LUAN PEREIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimação das partes para manifestarem do retorno dos autos da 2ª 

instância, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029168-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-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))

 

Intimação das partes para manifestarem do retorno dos autos da 2ª 

instância, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030369-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIRAM RAMOS DO ESPIRITO SANTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-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))

 

Intimação das partes para manifestarem do retorno dos autos da 2ª 

instância, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1042860-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RUBENS VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO BORGES DE SOUZA SA OAB - MT20901-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVERTON JOSE PACHECO SAMPAIO (REQUERIDO)

RAIMUNDO PACHECO SAMPAIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1042860-63.2018.8.11.0041.(p) VISTOS, 

DEFIRO o pedido formulado pela parte Autora no id. 28458776. EXPEÇA-SE 

MANDADO DE CITAÇÃO a ser cumprido por OFICIAL DE JUSTIÇA. 

CUMPRA-SE com urgência, tendo em vista a proximidade da data da 

audiência designada no id. 25410448 (3003/2020). INTIME-SE. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007617-87.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B.L. DE OLIVEIRA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AUGUSTO SOARES DE SIQUEIRA OAB - MT15570-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1007617-87.2020.8.11.0041. (MF) 

AUTOR(A): B.L. DE OLIVEIRA - ME REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VISTOS, RECEBO a EMENDA A INICIAL 

anexada ao Ids. 29531104 e seguintes em que a parte Autora descreveu 

corretamente a juntada de documentos e comprovou o recolhimento das 

custas processuais. Cuida-se de DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA aviada por B.L. DE 

OLIVEIRA - ME em face da ENERGISA – MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A., pugnando em sede de tutela de urgência que a 

Requerida suspenda o protesto da fatura referente ao mês de outubro de 

2017 na unidade consumidora 6/9009283-4 de titularidade do Autor. 

Assevera o Requerente que após uma vistoria realizada pela Requerida 

de forma unilateral, recebeu uma carta informando que o seu faturamento 

estava “a menor” durante os meses de 05/2017 a 07/2017, e, 

posteriormente foi enviado à fatura do mês de outubro/2017 no valor de 

R$ 7.399,41(sete mil trezentos e noventa e nove reais e quarenta e um 

centavos), o qual não corresponde com o seu real consumo. Aduz que 

não praticou qualquer ilicitude, razão pela qual a cobrança é irregular. É o 

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

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

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

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

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

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

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

dúvidas, de consumo, isso porque a Requerida como prestadora de 

serviço é parte não vulnerável na relação de consumo, tem a 

obrigatoriedade de cumprir com o contrato nos exatos termos avençados 

e submeter-se aos ditames da Lei Consumerista. Com efeito, a 

probabilidade do direito se evidencia pelo simples fato de que se de um 

lado é dever do Consumidor manter em dia suas obrigações contratuais, 

também é dever da Concessionária esclarecer a dúvida a respeito do 

motivo que levou o defeito no aparelho medidor/fraude, e mais ainda, 

quanto à forma de apuração do valor da “recuperação do consumo”. 

Igualmente, em se tratando de débito decorrente de diferença de consumo, 

não obstante o julgamento do Tema 669 dos Recursos repetitivos, o 

Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no sentido que o 

corte de energia em razão de suposta fraude no medidor apurado 

unilateralmente pela empresa concessionaria é ilegal: ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO APURADA, UNILATERALMENTE, 

PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO 

INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão publicada 

em 17/08/2016, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra 

decisum publicado na vigência do CPC/73. II. Na origem, trata-se de de 

ação ordinária, proposta pelo agravado em desfavor da Companhia Luz e 

Força Santa Cruz, objetivando, em síntese, a sua condenação ao 

pagamento dos danos por ele suportados, em dobro, em decorrência da 

indevida paralisação do fornecimento de energia elétrica. III. O Tribunal de 

origem, em consonância com a jurisprudência desta Corte, concluiu pela 

ilegalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica, em razão de 

débito decorrente de suposta fraude no medidor de energia, apurada, 

unilateralmente, pela concessionária. A propósito: "O entendimento 

reiterado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da ilegitimidade do 

corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando o débito 

decorrer de suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurada 

unilateralmente pela concessionária. Precedentes. Súmula 83/STJ" (STJ, 

AgRg no AREsp 405.607/MA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, 

SEGUNDA TURMA, DJe de 20/11/2013). No mesmo sentido: STJ, AgRg no 

AREsp 448.913/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA 

TURMA, DJe de 03/09/2015; AgRg no AREsp 295.444/RS, Rel. Ministra 

MARGA TESSLER (Desembargadora Federal Convocada do TRF/4ª 

Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/04/2015; AgRg no AREsp 

258.350/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 

08/06/2016. IV. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 967.813/PR, 

Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

16/02/2017, DJe 08/03/2017) Entendimento seguido pelo Nosso Egrégio 

Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL – FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA – PERÍCIA NÃO REALIZADA 

– OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - 

SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ILEGAL – DANO MORAL – 

VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

DESPROVIDO. “(...) O Tribunal de origem, em consonância com a 

jurisprudência desta Corte, concluiu pela ilegalidade da suspensão do 
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fornecimento de energia elétrica, em razão de débito decorrente de 

suposta fraude no medidor de energia, apurada, unilateralmente, pela 

concessionária. A propósito: "O entendimento reiterado do Superior 

Tribunal de Justiça é no sentido da ilegitimidade do corte no fornecimento 

de serviços públicos essenciais quando o débito decorrer de suposta 

fraude no medidor de consumo de energia, apurada unilateralmente pela 

concessionária. Precedentes. Súmula 83/STJ" (STJ, AgRg no AREsp 

405.607/MA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

de 20/11/2013). No mesmo sentido: STJ, AgRg no AREsp 448.913/PE, Rel. 

Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/09/2015; 

AgRg no AREsp 295.444/RS, Rel. Ministra MARGA TESSLER 

(Desembargadora Federal Convocada do TRF/4ª Região), PRIMEIRA 

TURMA, DJe de 17/04/2015; AgRg no AREsp 258.350/PE, Rel. Ministro 

GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 08/06/2016. IV. Agravo 

interno improvido.”(AgInt no AREsp 967.813/PR, Rel. Ministra ASSUSETE 

MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 

08/03/2017). (Ap 52759/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

18/07/2017, Publicado no DJE 27/07/2017) Quanto ao perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo, da mesma forma perfaz evidente, pois 

é certo que enquanto existir controvérsia judicial sobre o defeito na 

prestação dos serviços, deve ser afastado a possibilidade concreta de 

restrição comercial pela negativação dos dados do Autor nos anais de 

proteção ao crédito. Por seu turno, imperioso salientar que o deferimento 

da medida não acarretará perigo de irreversibilidade (art. 300, §3º, CPC), 

pois revestida de provisoriedade, a qual poderá ser alterada com o 

desaparecimento da sua causa ensejadora. Por fim, entendo 

desnecessária a prestação de caução pela parte Requerente, para fins de 

concessão da medida liminar, porquanto, como dito, não há perigo de 

irreversibilidade uma vez que o débito ora questionado se eventualmente 

existente poderá ser recebido pela concessionária amigavelmente ou 

através da devida ação judicial. ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 300 

do CPC, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA para o fim de 

DETERMINAR que a parte Requerida ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, SUSPENDA a cobrança da fatura 

referente ao débito de RECUPERAÇÃO DE CONSUMO da Unidade 

Consumidora nº 6/9009283-4, no importe de R$ 7.399,41(sete mil 

trezentos e noventa e nove reais e quarenta e um centavos), vencida em 

25/10/2017, e, se ABSTENHA de incluir os dados do Autor nos órgãos de 

proteção ao crédito, no que concerne ao débito ora discutido, bem como 

de suspender o fornecimento dos serviços na Unidade Consumidora de 

titularidade da parte Autora, devendo, se for o caso, EXCLUIR os dados e 

RESTABELECER o serviço no prazo de 24h (vinte e quatro horas), sob 

pena de responsabilidade civil e criminal (art. 71 – CDC), além de recair em 

MULTA DIÁRIA que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de 

descumprimento. DECRETO SUSTADO os efeitos restritivos/positivos do 

protesto apresentado pela Requerida ao Cartório do 4ºServiço Notarial de 

Cuiabá-MT, registrado sob o título nº.9009283, vencido em 04/02/2020, id 

n. 29531123. Consequentemente, DETERMINO que a serventia notarial 

promova a averbação administrativa sobre o REGISTRO DO PROTESTO, 

acerca da EXISTÊNCIA DESTA AÇÃO JUDICIAL, sendo VEDADO o 

fornecimento de informações positivas, mesmo com efeito negativo, de 

caráter público a respeito do protesto sustado até ulterior deliberação, sob 

pena de responder por eventual descumprimento desta ordem. OFICIE-SE 

ao Cartório do 4ºServiço Notarial de Cuiabá-MT acerca desta ordem, 

devendo o notário comprovar nos autos no prazo máximo de 05 (cinco) 

dias o cumprimento desta ordem, sob pena de responder por eventual 

descumprimento injustificado. CITE-SE e INTIME-SE a parte Requerida para 

conhecimento da ação bem como para comparecer a audiência de 

conciliação prevista no artigo 334 do CPC, a ser designada pela Secretaria 

Judicial, por meio do sistema virtual do Núcleo de Solução de Conflitos, que 

se realizará no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. 

José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político 

Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, e-mai l : 

central.capital@tjmt.jus.br, consignando no mandado as advertências 

legais. A parte Requerente deverá ser intimada na pessoa do seu 

advogado (art. 334, §3º, CPC). Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1039627-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS CORREA RAMOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JATABAIRU FRANCISCO NUNES OAB - MT4903-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GARGATANO AGROPECUARIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1039627-24.2019.8.11.0041. (k) 

EXEQUENTE: JOSE CARLOS CORREA RAMOS EXECUTADO: 

GARGATANO AGROPECUARIA LTDA - ME VISTOS, Antes de analisar o 

pedido do Id.28125049, considerando a informação de que o Exequente 

não logrou êxito em emitir a guia correta para o recolhimento das custas 

processuais de distribuição da ação (Id.28125049), DETERMINO que a 

Secretaria do Juízo, no prazo de 05 (cinco) dias, certifique nos autos se 

houve o cadastramento da decisão do Id.25170911, a fim de viabilizar o 

cumprimento da ordem concedida sobre o recolhimento das custas 

processuais de distribuição da ação de maneira parcelada. Advirto que na 

certidão, deverá indicar a data em que houve a disponibilização da 

ferramenta ao Exequente, bem como a tempestividade sobre eventual 

cumprimento da obrigação de pagar concedida na decisão do Id.2510911, 

fazendo-me conclusos para análise do pedido formulado no Id.28125049. 

Cumprida esta ordem, voltem-me conclusos para análise do pleito 

formulado pelo Exequente com urgência. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012990-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCON DOUGLAS DA CONCEICAO ADORNO (AUTOR(A))

ALESSANDRA DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-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))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1012990-36.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, MARCON DOUGLAS DA 

CONCEIÇÃO ADORNO, neste ato representado por sua genitora 

ALESSANDRA DA CONCEIÇÃO devidamente qualificado na inicial, propôs 

AÇÃO DE COBRANÇA de benefício do seguro obrigatório c/c PEDIDO DE 

DANOS MORAIS em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA, também qualificada, alegando, em síntese, que em 04/03/2019 foi 

vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua invalidez 

permanente, ocasionando, “politrauma, polifratura, fratura de pé”. Discorre 

o Autor em sua inicial requerendo a concessão do benefício da justiça 

gratuita por não ter condições de suportar com o ônus processual, a 

designação de audiência prévia de conciliação com realização de perícia 

judicial, a citação da parte Requerida para apresentar contestação no 

prazo legal, a inversão do ônus de suportar o adiantamento das despesas 

com a prova pericial, e ainda que a Requerida se abstenha das condutas 

ilegais apontadas, sob pena de responsabilização civil, requer ainda a 

declaração da negativa tácita ao pagamento administrativo e a 

condenação da Seguradora ao pagamento do seguro obrigatório DPVAT, 

tendo como base os elementos de prova pericial e tabela em vigor, em 

razão de sua invalidez da parte reclamante, acrescidos de juros legais de 

1,0% (um por cento) ao mês a partir a data que tomou conhecimento do 

acidente, aplicando a súmula 426 do STJ, mais a correção monetária com 

o índice INPC, a partir da data do acidente. Requereu ainda a condenação 

Requerida a pagamento no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a 

título de danos morais pela prática de ato ilícito, desleal e abusivo. Ao final, 

requereu a condenação ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, bem como os honorários advocatícios no importe de R$ 

2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) de acordo com o art. 85, § 8° do 

CPC, ou alternativamente o § 2º do mesmo códex. Despacho inicial no id. 

19055843. A parte autora no id. 20945448, junta documentos médicos 

complementar. Juntada de correspondência devolvida no id. 21562312. A 
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Requerida apresentou contestação id. 22989994 arguindo em preliminar a 

necessidade de alteração para a Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT no polo passivo da demanda, a incorreção do valor da 

causa, a ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação e 

a falta de interesse de agir por entender necessária a realização do 

pedido administrativo anteriormente à propositura da ação. No mérito, 

defendeu pela improcedência do pedido inicial ante a ausência de provas 

da invalidez permanente e definitiva, a ausência de nexo causal pelo fato 

do boletim de ocorrência ter sido lavrado em data posterior ao fato; a falta 

de nexo causal entre a lesão e o acidente e a inexistência de prova da 

invalidez, e ainda a improcedência do pedido inicial com relação ao pedido 

de indenização por danos morais. Sustentou também que o quantum 

indenizatório, deve se ater aos termos da Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 

11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do valor da indenização 

DPVAT. E ainda que em caso de eventual condenação, seja observado o 

que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual define que o valor indenizatório 

seja proporcional ao grau da lesão. requereu que em caso de eventual 

condenação, a correção monetária incida a partir da data do ajuizamento 

da ação, e ainda que os juros moratórios incidam a partir da citação, em 

observância a Súmula 426 do STJ. Juntada de petição de habilitação nos 

autos no id. 25045585. O Autor foi submetido a pericia médica, por 

ocasião da audiência de conciliação, estando o laudo pericial juntado no id. 

25369072. A parte Requerente no id. 26005200, manifesta pela 

procedência do pedido de acordo com a pericia realizada. Impugnação à 

contestação no id. 27889678. Os autos vieram conclusos para prolação 

da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. DA PRELIMINAR - ALTERAÇÃO 

DO POLO PASSIVO e DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA 

LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração e inclusão da 

Seguradora Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, porquanto da 

simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, 

denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo 

pagamento da indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, 

segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado 

pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que satisfez a dívida 

pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos codevedores a sua 

quota, portanto, desnecessária qualquer modificação no polo passivo 

desta ação. PRELIMINAR – INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA Registro 

que em ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte 

somente saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, 

motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca 

indenização por dano moral, a quantia postulada na exordial é meramente 

estimativa. Nesse encalço, a pretensão do Requerido para que seja 

atribuído valor da causa na forma específica determinada no art. 292 do 

CPC é impertinente, na medida em que a indenização securitária almejada 

pelo Autor, caso tenha êxito na lide, deverá obedecer ao grau da alegada 

invalidez, que pretende provar por meio de perícia técnica, restando 

correta a atribuição de valor estimativo à causa. De outra sorte, verifico 

que assiste razão ao Requerido no que tange a necessidade de 

adequação do valor em consonância ao patamar máximo do valor da 

indenização estabelecido pela legislação vigente, porquanto, em casos 

que o acidente tenha ocorrido após o advento da Medida Provisória nº 

340/06 (DOU 29/12/2006), depois convertida na Lei nº 11.482, de 31 de 

maio de 2007, a tarifação das indenizações do seguro obrigatório passou 

a ser estabelecida em valores determinados e não mais em salários 

mínimos. Desta feita, acolho a preliminar, para retificar o valor da causa no 

importe de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). PRELIMINAR- 

INÉPCIA DA INICIAL- AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À 

PROPOSITURA DA AÇÃO No que tange a preliminar, verifico que não 

assiste razão à alegação da Requerida, pois a parte Autora corroborou 

com a inicial, juntando todos os documentos necessários para a 

propositura da ação, demonstrando o nexo causal entre o fato e o 

acidente. Portanto, não acolho há que se acolher a preliminar de inépcia da 

inicial. PRELIMINAR – DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO – DA FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – 

NECESSIDADE/ADEQUACÃO DAS FALÁCIAS CONSTANTES NA INICIAL – 

MANOBRAS PARA EVITAR A ANÁLISE ADMINISTRATIVA Alega a parte 

Requerida que jamais deixou de receber os pedidos administrativos de 

quaisquer recursais no País e que não tem obrigação de assim proceder 

sem a apresentação dos documentos mínimos exigidos na Lei 6.194/74, 

notadamente no que se refere à comprovação da alegada invalidez 

permanente. Todavia, a escusa apresentada pela parte Requerida não 

merece guarida, porquanto é trivial sabença que o IML da Capital não 

realiza perícias para fins de prova do Seguro DPVAT, como também, 

mesmo que o Requerente apresentasse no âmbito administrativo qualquer 

outro laudo médico atestando o grau de invalidez, seria submetido à 

perícia por médico designado pela própria Seguradora, a fim de constatar 

e avaliar a existência e aferição do grau da lesão ou lesões, para os fins 

do §1º do art.3º da Lei de regência. Portanto, de uma forma ou de outra, 

persiste a obrigação da Seguradora independente da apresentação do 

laudo receber e analisar a documentação apresentada pelo requerente 

administrativamente, e, se for o caso, rejeitar ou solicitar complementação 

de forma fundamentada. Demais disso, cumpre grafar que a decisão do 

Pretório Excelso quando do julgamento do Recurso Extraordinário 839314, 

não deixa dúvida: o que se exige é a existência do requerimento 

administrativo prévio ao ajuizamento da ação judicial, o indício de que 

existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão resistida e 

configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de intervenção 

do Poder Judiciário, não o exaurimento da via administrativa. Assim, 

restando comprovado na hipótese vertente que a parte Requerente 

formulou administrativamente o pagamento da indenização correspondente 

ao seguro DPVAT juntamente com toda documentação exigida pela Lei 

6.194/74, perfaz evidenciado o interesse processual do Autor. Portanto, 

REJEITO a preliminar. Inexistindo outras preliminares, passo a análise do 

mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres 

- Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o 

recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma 

simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez 

do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial foram juntados o Boletim 

de ocorrência (id. 19025180) e Documentos médicos (id. 

19025184/19025187), sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial 

Judicial id. 25369072, concluindo de maneira inequívoca pela existência do 

nexo de causalidade entre acidente de trânsito e a debilidade permanente 

que acometeu o Requerente. Outrossim, eventual ausência da juntada do 

Boletim de Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado em data posterior ao 

fato, não é motivo para recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 

não estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, 

prescrevendo apenas que a indenização será paga mediante a exibição 

de prova do acidente e do dano decorrente. Assim, se nos autos existem 

elementos hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, 

tais como a ficha de atendimento médico que relata ter sido determinada 

pessoa vítima de acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que 

o atendimento hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são 

suficientes a comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. 

Portanto, comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 

6.194 de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização 

securitária DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da 

Lei n° 6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos 

da Súmula 544 do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da 

tabela do CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de 

acordo com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela 

MP 451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de 

tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés o 

valor da indenização deve corresponder ao percentual de 50% (cinquenta 

por cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que no presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos 

autos (id. 25369072), dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, caracterizada como de repercussão moderada, com 

perda de 50% (cinquenta por cento), a indenização deve corresponder, 

portanto a quantia de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco 

reais), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. 

Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, deverão incidir a 

partir da citação, em consonância com a Súmula nº 426 do Superior 

Tribunal de Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado através da Súmula 

580, de que a correção monetária nas indenizações do Seguro Obrigatório 

deve ser computada da data do evento danoso. Quanto ao suposto 

“assédio” da parte Requerida nas residências das vítimas com processos 
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protocolizados na justiça, entendo despiciendo maiores digressões a 

respeito, notadamente à mingua de provas concretas de tal ocorrência no 

caso específico dos autos, valendo grafar que o documento juntado como 

forma de comprovação dessa prática é o mesmo que está sendo juntado 

em todos os processos patrocinados pelo r. causídico e sequer está 

preenchido nome do seu cliente. Ademais, não vislumbro qualquer óbice 

legal na simples “entrevista” que por ventura venha ser realizada pela 

Seguradora Líder, podendo inclusive servir de base para minimizar as 

propaladas fraudes que envolvem esse tipo de seguro e acabam lesando 

o erário público. No que concerne ao pedido de condenação da 

Seguradora Requerida ao pagamento de indenização por danos morais, 

melhor sorte não socorre à parte Requerente, na medida em que o mero 

inadimplemento contratual por si, não é capaz de ensejar o reparação. O 

dano moral pode assim ser definido: “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 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 provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz 

deformante etc.) e dano moral puro (dor, tristeza etc) (DANO MORAL, 2, 

editora RT, 1998). É certo que o dano moral implica, substancialmente, a 

uma relação de dano à personalidade, em relação ao mundo externo, em 

que a imagem é arduamente atingida, todavia, não restou caracterizado, 

nestes autos, o dano à personalidade ou transtorno que ultrapasse o 

normal. Neste sentido consolidou a jurisprudência do STJ: CIVIL E 

PROCESSUAL. DPVAT. ACIDENTE COM VÍTIMA FATAL. TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL REALIZADA COM A SEGURADORA. QUITAÇÃO. 

COBRANÇA DE DIFERENÇA . POSSIBILIDADE. DEVER LEGAL. VALOR 

ESTABELECIDO EX VI LEGIS. NORMA COGENTE . DANO MORAL. 

DESCABIMENTO . (...) II. Dano moral indevido. III. Recurso especial 

conhecido e parcialmente provido. (REsp 619.324/RJ, Rel. Ministro ALDIR 

PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 

24/05/2010) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CARACTERIZAÇÃO. REPARTIÇÃO DO 

CUSTO FINANCEIRO DO PROCESSO. 1. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça, normalmente, não admite a ocorrência de dano moral 

nos casos de não pagamento do seguro DPVAT. Precedente. 2. Proposta 

demanda em que há pedidos cumulados, a rejeição de um gera, em regra, 

a sucumbência recíproca. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag 

721.443/RJ, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, 

julgado em 13/11/2007, DJ 10/12/2007, p. 372) DIREITO CIVIL E PROCESSO 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DA INDENIZAÇÃO DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO . DPVAT . DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO 

CONTRATUAL. INVIABILIDADE DO PLEITO.- O mero dissabor ocasionado 

por inadimplemento contratual, ao não pagar a seguradora o valor total 

previsto em lei, não configura, em regra, ato lesivo a ensejar a reparação 

de danos morais. Precedentes.- Deve, contudo, ser condenada a 

seguradora a complementar o valor da indenização concernente ao 

seguro obrigatório, nos termos em que dispõe o art. 3º, alínea a, da Lei n.º 

6.194/74, como estabeleceu o Juízo de origem. Recurso especial 

conhecido e provido.(REsp 723.729/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2006, DJ 30/10/2006, p. 297) Com 

relação ao ônus da sucumbência, passo a adotar o entendimento que vem 

sendo aplicado pelo Tribunal de Justiça do Nosso Estado, no sentido que a 

procedência parcial do pedido quanto ao valor da indenização do seguro 

DPVAT, não configura sucumbência recíproca, mas mera adequação do 

quantum debeatur (pedido secundário), segundo os critérios legais, 

devendo a seguradora arcar, na totalidade, com os ônus sucumbenciais, 

aplicando-se a espécie o parágrafo único do art. 86 do CPC. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – 

CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA 

SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO 

CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8º, DO CPC – 

RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA 

GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – 

INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu 

pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por 

invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência 

recíproca.Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, 

atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da 

advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados 

por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.Não há 

falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, 

§1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código 

de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de 

sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo 

Civil/2015. Precedentes do STJ”. (RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO 

–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E 

RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

DESPROVIDO.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve 

estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. O fato de a 

parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no 

momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”. 

(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) Por sua vez, no que diz 

respeito ao valor da verba honorária, importante frisar que o Código de 

Processo Civil relegou ao parágrafo 8º do artigo 85, a instituição de regra 

excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo 

ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico 

obtido; ou for muito baixo o valor da causa, como são maioria dos casos 

envolvendo a cobrança de seguro DPVAT. A par disso, delineada a 

especificidade das demandas envolvendo tais pretensões indenizatórias, 

entendo que no caso, a fixação de honorários em percentual da 

condenação implicaria em montante irrisório, da mesma forma que a 

adoção do valor do valor da causa como base de cálculo para os 

honorários advocatícios resultaria em importância incompatível com o 

trabalho realizado pelos nobres causídicos, e não se mostra o mais 

equânime. Dentro desse contexto, levando em conta a natureza da 

demanda ser de baixa complexidade jurídica, o tempo exigido para 

desenvolvimento dos trabalhos, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, é que concluo como justo e razoável o 

arbitramento da verba sucumbencial em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

pagar ao Requerente MARCON DOUGLAS DA CONCEIÇÃO ADORNO, 

neste ato representado por sua genitora ALESSANDRA DA CONCEIÇÃO , 

a quantia de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), 

referente à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, 

da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data 

da ocorrência do sinistro, qual seja, 04/03/2019 (Súmula 580 STJ). 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como em honorários de sucumbência que fixo no valor 

de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), nos termos do §8º do artigo 85 

do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

8ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1009452-13.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERA MARIA MOURA MENDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINEI RONQUE OAB - MT15937-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUSA DE FREITAS (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1009452-13.2020.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita 
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deixou de demonstrar que necessita do referido benefício, em que pese 

os documentos colacionados no ID 29777241, eis que são insuficientes 

para comprovar seu estado de hipossuficiência. Portanto, nos termos do 

art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua inicial, no prazo de 15 

dias, comprovando a alegada hipossuficiência, devendo trazer aos autos 

documentação comprobatória de que faz jus aos benefícios da justiça 

gratuita, em especial, extrato de movimentação bancária dos últimos 90 

(noventa) dias e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de 

indeferimento (STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura 

Ribeiro, DJe 04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 2 de março de 2020. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017157-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI DE OLIVEIRA NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO DA SILVA CRUZ OAB - MT10613-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO JOSE DE OLIVEIRA (REU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1017157-67.2017.8.11.0041 AUTOR: SIDNEI DE 

OLIVEIRA NETO RÉU: THIAGO JOSE DE OLIVEIRA Vistos em Correição. 

Considerando que a parte requerida não foi devidamente citada (Id nº 

9173580), deixo de aplicar a multa prevista no artigo 334, § 8º, do CPC, 

uma vez que a audiência de conciliação não restaria frutífera mesmo com 

a presença da parte requerente. REDESIGNO a audiência de conciliação 

para o dia 05 de fevereiro de 2018, às 11h30min, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação, sala 02. Observando-se o prazo de, 

pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida 

para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

revelia e presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela 

parte autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344, ambos do 

Código de Processo Civil. Observe-se, para citação, o novo endereço da 

parte requerida fornecido pela parte autora no movimento (Id nº 9750567). 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

Cumpra-se. Cuiabá, 17 de Novembro de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito V

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1005636-23.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARENINA PERASSOLI BERTHOLDI ESTRELA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT10603-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO JACARANDA JOVE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1005636-23.2020.8.11.0041 Decisão Trata-se de 

ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de 

aluguéis e acessórios e pedido de liminar proposta por Karenina Perassoli 

Bertholdi Estrela contra Alessandro Jacarandá Jove, ambos qualificados 

nos autos. Em síntese, relata a autora ter firmado com o réu um contrato 

de locação de imóvel residencial sito na Rua Cel. Barros, nº 02, Bairro 

Goiabeiras, Cuiabá/MT, Edifício Via Ipiranga, consistente em um 

apartamento com 63m², unidade 605, todo mobiliado e com uma vaga de 

garagem, com prazo de término previsto para o dia 03/04/2020, no valor 

mensal de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), incluso a taxa de 

condomínio, sendo de responsabilidade do réu todos os demais encargos 

locatícios e pagamento do Imposto Territorial Urbano (IPTU). Aduz o réu 

está inadimplente com os alugueis vencidos em 04/11/2019, 04/12/2019, 

04/01/2020 e 04/02/2020, perfazendo um valor total de R$ 10.000,00 (dez 

mil reais), ao qual deve ser acrescido multas, juros e correção monetária, 

conforme pactuado. Alega que procedeu com a notificação do réu em 

15/01/2020, buscando tentativas de soluções amigáveis, porém 

infrutíferas. Requer a concessão da antecipação de tutela para determinar 

que os réu desocupe o imóvel em 15 (quinze) dias, sem a necessidade de 

prestação de caução pelo locador. Ao final, requer a procedência da ação 

para condenar o réu ao pagamento dos alugueres em atraso e demais 

encargos. A inicial veio instruída com diversos documentos. É o relatório. 

Decido. A autora pretende, por esta via, a desocupação do imóvel 

residencial, localizado Rua Cel. Barros, nº 02, Bairro Goiabeiras, 

Cuiabá/MT, Edifício Via Ipiranga, consistente em um apartamento com 

63m², unidade 605, todo mobiliado e com uma vaga de garagem, diante da 

inadimplência do réu com os pagamentos dos aluguéis. A Lei nº 

12.112/2009 permite quatro possibilidades de despejo liminar, as quais 

estão elencadas no parágrafo 1º do art. 59, dentre elas, a prevista no 

inciso IX: falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no 

vencimento. Os doutrinadores Brunno Pandori Giancoli e Fábio Vieira 

Figueiredo esclarecem sobre a possibilidade da concessão de liminar em 

ações de despejo: “O despejo liminar é, sem dúvida, uma das maiores 

inovações processuais que repercutiu diretamente na Lei nº 8.245/91, ao 

lado da denúncia vazia. Trata-se de medida que se baseia no direito 

português, em que o legislador tinha a preocupação de atribuir maior 

interesse do locador em hipóteses excepcionais. “A expressão 

‘conceder-se-á a liminar’ atribui uma força cogente à lei, não podendo o 

juiz atuar de forma discricionária, mas, se preenchidos os requisitos, deve 

conceder a medida liminar”. (Giancoli. Brunno Pandori e Fábio Vieira 

Figueiredo in Nova lei do inquilinato : análise crítica das alterações 

introduzidas pela lei n. 12.112/2009. Editora Saraiva, São Paulo, 2010, p. 

52). Já o Código de Processo Civil dispõe que, para a concessão da tutela 

provisória de urgência, indispensável o preenchimento dos requisitos 

constantes no art. 300 e parágrafos, quais sejam: a existência de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo, não diferindo muito dos conhecidos 

requisitos fumus boni iuris e o periculum in mora. Nesta fase de cognição 

sumária, reputo suficientes os documentos acostados com a inicial, os 

quais evidenciam a probabilidade do alegado direito da locadora em reaver 

seu imóvel, sendo certo que o locatário foi devidamente notificado acerca 

da sua inadimplência (id nº 29070340) Registro que a prestação da 

caução prevista na cláusula quinta do contrato de locação (id nº 

29070336) não obsta a concessão da tutela de urgência, uma vez que os 

débitos locatícios são superiores à caução prestada. Consta dos autos 

que o réu tem um débito de R$ 10.000,00 (dez mil reais), equivalente a 4 

(quatro) alugueres em atraso, sendo a caução prestada equivale a 2 

(dois) meses de alugueres, correspondente há R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais). Neste sentido, é o entendimento dos nossos Tribunais, vejamos: 

DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. DECISÃO QUE 

NEGOU A CONCESSÃO DE LIMINAR. Contrato de locação de imóvel 

residencial com prazo de doze meses. Inadimplência da ré desde o 

terceiro mês de contrato. Notificação extrajudicial expedida em julho de 

2019. Inércia da ré. Contrato de locação sem fiador, tendo a caução 

(equivalente a dois meses de aluguel) sido há muito superada pelos meses 

de inadimplência. Contrato encerrado em 15/11/19, sem prorrogação e 

sem que o locatário saísse do bem. Presença dos requisitos legais para a 

concessão da liminar de despejo, dispensada a caução diante do 

preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC, sendo 

evidente não apenas a probabilidade do direito (ante a inadimplência da 

locatária e o término do prazo da locação) quanto o perigo de dano. E o 

dano em si. Decorrente do não recebimento tempestivo das verbas 

locatícias, importantes à composição da renda mensal da parte autora. 

Decisão que se reforma. Recurso provido. (TJRJ; AI 

0069139-73.2019.8.19.0000; Rio de Janeiro; Quarta Câmara Cível; Rel. 

Des. Marco Antonio Ibrahim; DORJ 12/02/2020; Pág. 313). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. CONTRATO DE 

LOCAÇÃO. IMÓVEL COMERCIAL. INADIMPLÊNCIA. Decisão que decretou a 

desocupação do bem pelo réu. Instrumento contratual que institui como 

garantias caução e fiador. Consonância ao art. 37, incisos I e II, Lei nº 

8.245/91 (Lei do inquilinato). Prestação de caução. Valor do débito que 

supera a garantia. Contrato desprovido de caução idônea. Despejo 

imediato do locatário. Possibilidade. Precedentes. Manutenção da decisão. 

Recurso conhecido e não provido. (TJAL; AI 0805607-66.2019.8.02.0000; 

Maceió; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Alcides Gusmão da Silva; DJAL 

10/02/2020; Pág. 89). A propósito, entende a nosso E. Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso: PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA 1015994-10.2019.8.11.0000 AGRAVANTE: AGROPECUARIA 

TROPICAL LTDA AGRAVADO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO 

E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A, RN COMERCIO 
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VAREJISTA S.A, ERIVELTO DA SILVA GASQUES DES. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS 

E ACESSÓRIOS – DESOCUPAÇÃO IMEDIATA DO IMÓVEL – 

POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 

300 DO CPC – CAUÇÃO – DISPENSA – FIADOR - GARANTIA INÓCUA – 

RECURSO PROVIDO. É cabível a tutela de urgência quando comprovadas 

as situações previstas no art. 300 do Novo Código de Processo Civil - a 

probabilidade do direito alegado (inadimplemento dos locativos por mais de 

dois anos) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo 

(impossibilidade de usufruir do imóvel ). A prestação de caução é 

dispensável, sobretudo se o débito ultrapassa os três meses de aluguel 

exigidos por lei. O fato do contrato estar garantido por fiança não afasta a 

possibi l idade de concessão da medida l iminar .  (N. U 

1015994-10.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019) 

Considerando que o réu está inadimplente há mais de quatro meses com 

os encargos locatícios e presentes os requisitos da tutela de urgência, 

dispenso a prestação de caução pela autora. Posto isto, DEFIRO a tutela 

de urgência e determino que o réu desocupe o imóvel residencial sito na 

Rua Cel. Barros, nº 02, Bairro Goiabeiras, nesta Capital, Edifício Via 

Ipiranga, um apartamento com 63m², unidade 605, e a sua respectiva vaga 

de garagem, , no prazo de 15 (quinze) dias. Poderá o réu, todavia, evitar a 

desocupação do imóvel se no mesmo prazo efetivar o pagamento dos 

aluguéis e acessórios em atraso e os que se vencer no curso do 

processo, acrescido das custas processuais e honorários advocatícios 

que fixo, para o caso de imediato pagamento, em 10% do valor do 

atrasado, (art. 59, § 3º, acrescido pela Lei 12.112/09). Designo audiência 

de conciliação para o dia 02 de junho de 2020 (02/06/2020) às 

11:30horas, que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e 

Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador 

José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, 

Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte autora para 

audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 

334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se o réu para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá/MT, 13 de fevereiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1057520-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA TAVARES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ALEXANDRE BARBOSA SILVA OAB - MT25886/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1057520-28.2019.8.11.0041 Decisão Trata-se de 

pedido de alvará judicial proposto por ROSA TAVARES DE ARAÚJO 

decorrente de valores devidos ao seu falecido cônjuge. Neste contexto, 

declaro a incompetência deste juízo para o processamento e julgamento 

do feito, e determino sua redistribuição para uma das Varas 

Especializadas de Família e Sucessões. Cuiabá/MT, 2 de março de 2020. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1056797-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IONE PEDROSO DIAS CARMONA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1056797-09.2019.8.11.0041 Decisão Trata-se de 

pedido de alvará judicial proposto por IONE PEDROSO DIAS CARMONA em 

razão de valores devidos aos seu falecido cônjuge. Neste contexto, 

declaro a incompetência deste juízo para o processamento e julgamento 

do feito, e determino sua redistribuição para uma das Varas 

Especializadas de Família e Sucessões. Cuiabá/MT, 2 de março de 2020. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1059443-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURICE SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICAEL GALHANO FEIJÓ OAB - MT5935-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1059443-89.2019.8.11.0041 Decisão Trata-se de 

pedido de alvará judicial proposta por LAURICE SOUZA DA SILVA em 

razão de valores devidos ao seu falecido cônjuge. Neste contexto, 

declaro a incompetência deste juízo para o processamento e julgamento 

do feito, e determino sua redistribuição para uma das Varas 

Especializadas de Família e Sucessões. Cuiabá/MT, 2 de março de 2020. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1047866-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAXARA REPRESENTACOES LTDA - EPP (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RICARDO COSTA MARQUES CORBELINO OAB - MT5486-O 

(ADVOGADO(A))

VINICIUS DE ALMEIDA E SILVA OAB - MT21286-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D.M.P.EQUIPAMENTOS LTDA. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1047866-17.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Há nos 

autos pedido de justiça gratuita. O artigo 98 do Código de Processo Civil 

dispõe: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, 

com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas 

processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da 

justiça, na forma da lei.” O Código de Processo Civil continua em seu art. 

99, §3°: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na 

petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no 

processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Contudo, tal 

presunção é juris tantum cabendo ao Magistrado avaliar o caso concreto, 

podendo, em caso de dúvida, requerer a juntada de documentos que 

comprovem a condição de beneficiário da justiça gratuita - art. 5° LXXIV da 

CF/88 e o §3° do art. 99 do CPC. Em que pese se tratar de um direito 

público subjetivo consagrado a todo aquele que comprovar que sua 

situação econômica não lhe permite pagar os honorários advocatícios, 

custas processuais, sem prejuízo para o seu próprio sustento e de sua 

família, indiscriminado se tornou o pedido de justiça gratuita pelos litigantes 

do judiciário brasileiro, prejudicando, assim, o deferimento àqueles que 

realmente necessitam. Diante disso, a doutrina e a jurisprudência, a fim de 

evitar esse abuso, autorizam a analise caso a caso. Nesse sentido, 
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Dinamarco em sua obra Instruções de Direito Processual Civil: “O 

processo custa dinheiro. Não passaria de ingênua utopia a aspiração a um 

sistema processual inteiramente solidário e coexistencial, realizado de 

modo altruísta por membros da comunidade e sem custos para quem quer 

fosse. A realidade é a necessidade de despender recursos financeiros, 

quer para o exercício da jurisdição pelo Estado, quer para a defesa dos 

interesses das partes. As pessoas que atuam como juízes, auxiliares ou 

defensores fazem dessas atividades profissão e devem ser 

remuneradas. Os prédios, instalações, equipamento e material consumível, 

indispensáveis ao exercício da jurisdição, têm também o seu custo.” “Seria 

igualmente discrepante da realidade a instituição de um sistema judiciário 

inteiramente gratuito para os litigantes, com o Estado exercendo a 

jurisdição à própria custa, sem repassar sequer parte desse custo aos 

consumidores do serviço que presta. Em tempos passados já se pensou 

nessa total gratuidade, mas prepondera universalmente a onerosidade do 

processo para as partes, porque a gratuidade generalizada seria incentivo 

à litigância irresponsável, a dano desse serviço público que é a 

jurisdição.” (grifo nosso) Esse é o posicionamento do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM AS CUSTAS 

PROCESSUAIS – EXIGÊNCIA DE PROVA DA SUA CONDIÇÃO - DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO A concessão do benefício da justiça 

gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.AI, 

73526/2013, DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 04/02/2014, Data da publicação no DJE 

12/02/2014” (destaquei) IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA 

GRATUITA. Ausência de demonstração da necessidade da benesse. 

Circunstâncias não condizentes com a alegada necessidade. Benesse 

revogada, com concessão de prazo para recolhimento das custas. 

Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-SP - APL: 

00078117720158260004 SP 0007811-77.2015.8.26.0004, Relator: 

Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 18/05/2016, 38ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2016). (destaquei). JUSTIÇA 

GRATUITA. Decisão que indefere os benefícios da justiça gratuita, ante o 

valor dos vencimentos do autor. Manutenção da decisão. Vencimentos 

mensais que não são inexpressivos. (...) Inexistência, por outro lado, de 

documentos que comprovem situação financeira adversa. Precedentes. 

Decisão mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - AI: 20627703920168260000 

SP 2062770-39.2016.8.26.0000, Relator: Claudio Augusto Pedrassi, Data 

de Julgamento: 24/05/2016, 2ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 25/05/2016) (destaquei). No presente caso, o autor é uma 

pessoa jurídica de direito privado, que emendou ao ID. 28420451, um 

extrato do simples nacional que não comprova que de fato o mesmo não 

possa arcar com os gastos processuais. Posto isto, considerando que o 

autor não colacionou aos autos prova convincente de sua 

hipossuficiência, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 

Entretanto, oportunizo ao autor o parcelamento das custas judiciais, 

conforme previsto no art. 98, §8° do CPC/15. Assim, poderá o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas e taxas iniciais, em 04 

parcelas iguais e sucessivas. Remeta-se o e-mail a Central de 

Arrecadação para averbação da presente decisão e liberação das guias a 

serem recolhidas. Decorrido o prazo de 15 dias, e não tendo o(a) autor(a) 

adimplido com a integralidade das custas e taxas judiciais e/ou informado o 

pagamento da 1° parcela, certifique-se e façam os autos conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 02 de março de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

9ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1029633-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WISSEM KHALIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OMAR KHALIL OAB - MT11682-O (ADVOGADO(A))

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

DENIS FERNANDO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL WINTER OAB - MT0011470S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1029633-40.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: WISSEM KHALIL EXECUTADO: DENIS FERNANDO DA SILVA 

Vistos etc. Inicialmente, com base nos art. 98,§ 6° do CPC e art. 468, §6° e 

§7° do CNGC, DEFIRO o pedido de parcelamento das custas e taxas 

processuais em seis prestações. INTIME-SE a parte autora, na pessoa do 

seu procurador para, no prazo de 15 dias, recolher a primeira parcela das 

custas e taxas processuais, devendo comprovar o recolhimento das 

parcelas mês a mês, até a quitação final da guia de custas e taxa 

judiciária. Fica a parte autora ADVERTIDA que o não cumprimento da 

ordem implicará no indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321 do 

CPC. Cite–se a parte executada para pagar a dívida no prazo de 03 (três) 

dias, contado da citação (CPC, art. 829), constando do mandado ordem de 

penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo 

verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação do executado (CPC, art. 829, § 1º). Fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, verba essa 

que será reduzida pela metade caso a parte executada efetue o 

pagamento no prazo mencionado (CPC, art. 827, § 1º). Eventuais 

embargos devem ser opostos no prazo de 15 (quinze), contado, conforme 

o caso, na forma do artigo 231 do CPC (CPC, art. 915). Cientifique-se a 

parte devedora de que, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito 

da parte exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor 

em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, poderá 

requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas 

mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao 

mês (CPC, art. 916). Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009122-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. D. O. S. (REQUERENTE)

B. D. O. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO VIANA OAB - MT16642-O (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - 129.551.388-94 

(REPRESENTANTE)

GABRIELA PAES LEMES PAIVA OAB - MT21650/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009122-50.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: BRENO DE OLIVEIRA SANTOS, IAN DE OLIVEIRA SANTOS 

REPRESENTANTE: EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS 

REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS S/A Vistos etc. Manifestem-se as 

partes acerca da possibilidade de conciliação. Tendo por finalidade o 

saneamento e o direcionamento à instrução do feito, em obediência aos 

Princípios da Vedação de Decisão Surpresa e da Colaboração, 

estabelecidos pela nova lei processual, DETERMINO intimação das partes 

a fim de: a) Especificarem que provas pretendem produzir no prazo de 15 

(quinze) dias, indicando relação clara e objetiva entre a prova pretendida e 

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

sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a 

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

articularem coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

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

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC), hipótese de ainda não ter sido ainda reconhecida; c) Doravante a 

análise da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados aos autos, que indiquem e verifiquem se há 

matérias admitidas ou não impugnadas, bem como demonstrem que 

questões de direito entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). Cumpra-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. CUIABÁ. Sinii Savana 
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Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011018-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA BENEDITA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011018-31.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

SILVIA BENEDITA ALVES RÉU: BANCO DO BRASIL S.A Vistos etc. 

Manifestem-se as partes acerca da possibilidade de conciliação. Tendo 

por finalidade o saneamento e o direcionamento à instrução do feito, em 

obediência aos Princípios da Vedação de Decisão Surpresa e da 

Colaboração, estabelecidos pela nova lei processual, DETERMINO 

intimação das partes a fim de: a) Especificarem que provas pretendem 

produzir no prazo de 15 (quinze) dias, indicando relação clara e objetiva 

entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide e que com a 

prova pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e pertinência 

(art. 357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela 

mesma ser produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC), hipótese de ainda não ter sido 

ainda reconhecida; c) Doravante a análise da inicial, contestação, réplica e 

elementos documentais porventura já acostados aos autos, que indiquem 

e verifiquem se há matérias admitidas ou não impugnadas, bem como 

demonstrem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). 

Cumpra-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. CUIABÁ. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035232-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELY ESTEVARENGO DE MATOS NEVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL LUERSEN OAB - MT14419-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1035232-86.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

DANIELY ESTEVARENGO DE MATOS NEVES REU: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Visto. O objetivo dos embargos de 

declaração é a manifestação sobre ponto obscuro, contraditório, omisso 

ou corrigir erro material existente na decisão em sentido amplo (art. 1022, 

incisos I, II e III do NCPC). Analisando os Embargos de Declaração 

verifica-se que o objetivo da embargante é unicamente rediscutir a 

matéria, assim, analisando a decisão embargada, não vislumbro tais vícios 

apontados, motivo pelo qual os presentes embargos merecem total 

rejeição, tendo em vista que não se prestam para modificar o que foi 

desfavorável ao embargante. No decisório inicial foi oportunizada a 

comprovação, entretanto, a parte nada se manifestou, onde sobreveio o 

decisório embargado. A propósito: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INEXISTÊNCIA DE 

CONTRADIÇÃO - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR O CASO - VIA 

INADEQUADA - RECURSO NÃO PROVIDO. São incabíveis os Aclaratórios 

quando não há no decisum nenhuma das situações descritas no art. 1.022 

do CPC, tratando-se de meio impróprio para provocar o prequestionamento 

ou a rediscussão de matéria devidamente analisada.” (Tribunal de Justiça 

Mato Grosso, ED 109233/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, 

Publicado no DJE 06/10/2017) negritei “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. 

INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E/OU CONTRARIEDADE. 

DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE 

EXAMINADA.UTILIZAÇÃO INADEQUADA DA VIA RECURSAL. RECURSO 

DESPROVIDO.” (TJPR - 8ª C.Cível - EDC - 1180460-3/01 - São José dos 

Pinhais - Rel.: Sérgio Roberto N Rolanski - Unânime - - J. 17.09.2015) 

negritei. Com essas considerações, REJEITO os embargos de declaração 

de Id n. 24260360, mantendo intacta a sentença. Intime-se. CUIABÁ. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 0018050-12.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOJAMIL INDUSTRIA DE FERTILIZANTES E ARMAZENS GERAIS LTDA 

(AUTOR(A))

LEANDRO SIDNEI LOPES DA ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBSON PEREIRA GUIMARAES OAB - MT18839-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO MARTINELLI CORAZZA (LITISCONSORTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUSTAQUIO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - PR26255 (ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO PIOLA OAB - PR13574 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 0018050-12.2016.8.11.0041 AUTOR(A): LEANDRO 

SIDNEI LOPES DA ROSA, SOJAMIL INDUSTRIA DE FERTILIZANTES E 

ARMAZENS GERAIS LTDA LITISCONSORTE: MARCELO MARTINELLI 

CORAZZA Vistos etc. A parte autora comparece por meio do petitório de 

ID n° 28344471 requerendo a desistência da presente ação, informando 

que a não tem mais interesse na demanda, requerendo ,assim, 

homologação sem mérito da desistência do feito, arcando cada parte com 

seus honorários. De acordo com o artigo 485, inciso VIII do Código de 

Processo Civil, extingue-se o processo sem o julgamento do mérito: “VIII – 

homologar a desistência da ação.” Analisando os autos, verifica-se que a 

requerida foi intimada para manifestação sob pena de anuência, e 

quedou-se inerte. Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência e JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, 

do Código de Processo Civil. Sem custas. Cada parte arcará com os 

respectivos honorários. P.R.I. Com o trânsito em julgado, arquive-se o feito 

com as formalidades legais e baixas de estilo. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007580-60.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALUISIO FABIANO MEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS OAB - MT24213/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007580-60.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: ALUISIO FABIANO MEIRA REQUERIDO: SUL AMERICA 

COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Vistos etc. Recebo o feito pelo 

procedimento comum. Com base no artigo 71 da Lei 10.741/03 e 1.048 do 

Novo Código de Processo Civil, CONCEDO a prioridade de tramitação à 

parte autora por ter mais de 60 (sessenta) anos de idade Nos termos do 

atual Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 

09/06/2020 às 08h00min, nos termos do artigo 334 do CPC, que será 

realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 07. Fica a parte 

autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE 

e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 

334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir representantes por 

meio de procuração específica, como poderes para negociar e transigir 

(CPC, art. 334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir 

da audiência ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 

335, I). Se a parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA 
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BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1038865-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

jonathas borges hosaka OAB - MT15136-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO FERREIRA DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1038865-08.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO REU: LUIZ 

ANTONIO FERREIRA DA SILVA Vistos etc. Recebo o presente feito pelo 

procedimento comum. Nos termos do atual Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação para o dia 08/06/2020 às 09h30min, nos 

termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 06. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005025-70.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL SAO PAULO STUDIUM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO CAMPOS MESQUITA OAB - MT19640-O (ADVOGADO(A))

ANA MONICA CAMPOS MESQUITA OAB - MT8671-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLONILSE IZABEL BONATTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005025-70.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CONDOMINIO RESIDENCIAL SAO PAULO STUDIUM EXECUTADO: 

CLONILSE IZABEL BONATTO Vistos etc. Cite–se a parte executada para 

pagar a dívida no prazo de 03 (três) dias, contado da citação (CPC, art. 

829), constando do mandado ordem de penhora e a avaliação a serem 

cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no 

prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado 

(CPC, art. 829, § 1º). Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito, verba essa que será reduzida pela metade 

caso a parte executada efetue o pagamento no prazo mencionado (CPC, 

art. 827, § 1º). Eventuais embargos devem ser opostos no prazo de 15 

(quinze), contado, conforme o caso, na forma do artigo 231 do CPC (CPC, 

art. 915). Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para 

embargos, reconhecendo o crédito da parte exequente e comprovando o 

depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e 

de honorários de advogado, poderá requerer que lhe seja permitido pagar 

o restante em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e de juros de um por cento ao mês (CPC, art. 916). Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005182-43.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. P. N. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SPADA SALGUEIRO OAB - MT17789-O (ADVOGADO(A))

CARLOS JOSE DE CAMPOS OAB - MT14526-O (ADVOGADO(A))

Thiago Ribeiro OAB - MT13293-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R & C EVENTOS, PROMOCOES E PUBLICIDADE LTDA. (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005182-43.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

R. P. N. REU: R & C EVENTOS, PROMOCOES E PUBLICIDADE LTDA. Vistos 

etc. Recebo o feito pelo procedimento comum. Nos termos do atual Código 

de Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 09/06/2020 

às 08h00min, nos termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante 

a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 06. Fica a parte autora intimada na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a 

parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 

334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para contestação, 

de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir da audiência 

ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a 

parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004736-40.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA OAB - MT3662-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCINETE NONATA DA CRUZ (EXECUTADO)

LUCINETE NONATA DA CRUZ - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004736-40.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: 

LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. EXECUTADO: LUCINETE NONATA DA 

CRUZ - ME, LUCINETE NONATA DA CRUZ Vistos etc. Cite–se a parte 

executada para pagar a dívida no prazo de 03 (três) dias, contado da 

citação (CPC, art. 829), constando do mandado ordem de penhora e a 

avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação do executado (CPC, art. 829, § 1º). Fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, verba essa 

que será reduzida pela metade caso a parte executada efetue o 

pagamento no prazo mencionado (CPC, art. 827, § 1º). Eventuais 

embargos devem ser opostos no prazo de 15 (quinze), contado, conforme 

o caso, na forma do artigo 231 do CPC (CPC, art. 915). Cientifique-se a 

parte devedora de que, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito 

da parte exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor 

em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, poderá 

requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 06 (seis) parcelas 

mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao 

mês (CPC, art. 916). Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007146-71.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALERIA THIANE DE FRANCA PEREIRA (AUTOR(A))

ROGERIO CESAR DOS SANTOS (AUTOR(A))

B. P. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REU)

Magistrado(s):
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SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007146-71.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

WALERIA THIANE DE FRANCA PEREIRA, ROGERIO CESAR DOS SANTOS, 

B. P. S. REU: AVIANCA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Recebo o feito pelo procedimento comum. Nos 

termos do atual Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação 

para o dia 08/06/2020 às 11h30min, nos termos do artigo 334 do CPC, que 

será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 07. Fica a 

parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002492-41.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIAO CENTRO OESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO 

DIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILIPE RAMON FERREIRA DA FONSECA OAB - GO45657 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002492-41.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: UNIAO CENTRO OESTE BRASILEIRA DA IGREJA 

ADVENTISTA DO SETIMO DIA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Recebo o feito pelo 

procedimento comum. Nos termos do atual Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação para o dia 09/06/2020 às 09h00min, nos 

termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 06. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002068-96.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DOS SANTOS SAWAMURA (AUTOR(A))

VALTER YOSHIMORI SAWAMURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA RABELO SILVA OAB - MT16874-O (ADVOGADO(A))

JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR OAB - MT11785-O (ADVOGADO(A))

Israel Asser Eugenio OAB - MT16562-O (ADVOGADO(A))

RONIMARCIO NAVES OAB - MT6228-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA FABRICIA ROSA BARROS OAB - MT21037-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A (REU)

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA. 

(REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002068-96.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIA JOSE DOS SANTOS SAWAMURA, VALTER YOSHIMORI 

SAWAMURA REU: RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A, SISTEMA 

FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA. Vistos etc. 

Recebo o feito pelo procedimento comum. Nos termos do atual Código de 

Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 09/06/2020 às 

08h30min, nos termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a 

CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 06. Fica a parte autora intimada na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a 

parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 

334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para contestação, 

de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir da audiência 

ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a 

parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1057047-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDO SIQUEIRA DANTAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO WIECZOREK OAB - MT7498-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SCANIA LATIN AMERICA LTDA (REU)

ROTA OESTE VEICULOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1057047-42.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

EVANDO SIQUEIRA DANTAS REU: ROTA OESTE VEICULOS LTDA, 

SCANIA LATIN AMERICA LTDA Vistos etc. Recebo o feito pelo 

procedimento comum. Nos termos do atual Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação para o dia 09/06/2020 às 09h30min, nos 

termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 03. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056640-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1056640-36.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Recolhidas as custas, 

recebo o presente feito pelo procedimento comum. Nos termos do atual 

Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 

09/06/2020 às 10h30min, nos termos do artigo 334 do CPC, que será 

realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 06. Fica a parte 

autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE 

e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 

334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir representantes por 

meio de procuração específica, como poderes para negociar e transigir 

(CPC, art. 334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir 

da audiência ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 

335, I). Se a parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1060787-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA CAVALCANTE ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NYLCE MEYRE DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1060787-08.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

KARINA CAVALCANTE ROCHA REU: NYLCE MEYRE DA SILVA Vistos etc. 

CUMPRA-SE a determinação constante na decisão retro (ID: 28989890). 

Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005004-94.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA SANTOS DE ARRUDA OAB - 958.486.651-68 (PROCURADOR)

RODRIGO SEMPIO FARIA OAB - MT8078-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005004-94.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

E. S. D. A. S. PROCURADOR: TELMA SANTOS DE ARRUDA REU: GOL 

LINHAS AEREAS S.A. Vistos etc. Recebo o feito pelo procedimento 

comum. Nos termos do atual Código de Processo Civil, designo audiência 

de conciliação para o dia 09/06/2020 às 12h30min, nos termos do artigo 

334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, 

Sala 06. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, 

art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003100-39.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HDI SEGUROS S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FERREIRA ZIDAN OAB - SP155563 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003100-39.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

HDI SEGUROS S.A. REU: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Recolhidas as custas, recebo o presente feito 

pelo procedimento comum. Nos termos do atual Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação para o dia 09/06/2020 às 11h30min, nos 

termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 06. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007571-98.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IC SUPPLY ENGENHARIA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO COELHO BRANCO JUNQUEIRA FERRAZ OAB - RJ106810 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RVT CONSTRUTORA SUL S.A. (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007571-98.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

IC SUPPLY ENGENHARIA LTDA REU: RVT CONSTRUTORA SUL S.A. 

Vistos etc. Recebo o presente feito pelo procedimento comum. Nos termos 

do atual Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação para o 

dia 09/06/2020 às 08h30min, nos termos do artigo 334 do CPC, que será 

realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 07. Fica a parte 

autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE 

e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 

334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir representantes por 

meio de procuração específica, como poderes para negociar e transigir 

(CPC, art. 334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir 

da audiência ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 

335, I). Se a parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 
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autora (CPC, art. 344). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1050804-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIVAN DE ARAUJO LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LANDES DA SILVA NAGALHAES OAB - MT20386-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1050804-82.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

CLAUDIVAN DE ARAUJO LEITE REU: MARINA SANTANA DE OLIVEIRA 

Vistos etc. Em analise ao sistema PJE de 2º grau, se verifica que a 

decisão ID: 25845695 que indeferiu a concessão da justiça gratuita, foi 

suspensa pelo Egrégio Tribunal de Justiça, até o exame do mérito do 

referido pedido na entrância superior, assim, recebo o presente feito pelo 

procedimento comum. Nos termos do atual Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação para o dia 09/06/2020 às 09h00min, nos 

termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 07. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005425-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBENILDO DA SILVA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT12790-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005425-55.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROBENILDO DA SILVA LIMA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Certifique-se a Secretaria do prazo para 

apresentação da contestação. Cumpra-se SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008452-75.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS CESAR GONCALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1008452-75.2020.8.11.0041. REQUERENTE: 

CARLOS CESAR GONCALVES DE OLIVEIRA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, 

DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por 

atender os requisitos legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, 

ao buscar previamente o protocolo do requerimento administrativo do 

seguro a que faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal 

da seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 23/06/2020 às 13:30min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

02. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008950-74.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS JOAQUIM DA RESSUREICAO NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

RENATO FERREIRA COUTINHO OAB - MT16360-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1008950-74.2020.8.11.0041. REQUERENTE: 

DOMINGOS JOAQUIM DA RESSUREICAO NETO REQUERIDO: MAPFRE 

SEGUROS GERAIS S.A Vistos etc. Analisando os autos, verifica-se que a 

parte requerente pretende em sua exordial a concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita. O assunto é de ordem pública, de modo que 

se sobrepõe ao caráter dispositivo de algumas normas processuais e se 

refletem, no mínimo, na definição do procedimento, na delimitação da 

competência dos órgãos jurisdicionais, na arrecadação devida ao Estado 

e na remuneração dos serviços judiciários, públicos ou privatizados. 

Nesse seguimento, de acordo com o Ofício-Circular nº 28/2019-PRES, 

datado em 17 de Abril de 2019, redigido pelo Presidente do Tribunal de 

Justiça, Excelentíssimo Senhor Desembargador Carlos Alberto Alves da 

Rocha, recomenda-se que o (a) juiz (a) “por meio de sua assessoria, 
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atente-se à importância da conferência minuciosa da arrecadação das 

guias no PJe. Esta ação é de extrema relevância para otimização e 

minoração no impacto da arrecadação do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso.” Assim, sendo recebido o feito, deve o juízo averiguar 

atentamente se houve o recolhimento das custas pertinentes, e, havendo 

pedido de assistência judiciária gratuita, deve o juízo antes mesmo de 

eventual manifestação da parte contrária, proceder com uma averiguação, 

ainda que de forma superficial, sobre as condições financeiras da parte 

que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se 

necessário, com consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita 

Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas 

disponibilizadas no Portal dos Magistrados. Portanto, cabe ao magistrado 

analisar o estado de carência do requerente, a fim de garantir a 

destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem 

condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento 

próprio e de sua família, sendo essa, a orientação recebida da 

Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. Todavia, a cópia do holerite, 

como dito, é insuficiente para a comprovação da hipossuficiência, já que 

não significa que essa seja a sua única renda, mesmo porque não trouxe 

qualquer outro documento que corrobore com essa alegação, como 

extratos de movimentação bancária, cópia de declaração de imposto de 

renda, entre outros, não havendo mínima demonstração segura e 

convincente de que a parte realmente não possui capacidade econômica, 

não em termos de iliquidez, que o capacite a arrostar os custos 

financeiros do processo judicial que ora ajuíza. Deste modo, não restou 

demonstrada a incapacidade financeira da autora, conforme determina o 

inciso LXXIV, do artigo 5º da CF. O STJ manteve decisão do juízo a quo em 

caso análogo, negando os benefícios da justiça gratuita, por falta de 

comprovação de hipossuficiência pelo requerente, vejamos: 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO 

ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO 

ART. 131 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com 

o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de 

presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, 

o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência 

judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas 

razões para crer que o requerente não se encontra no estado de 

miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS 

FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3. O suporte 

jurídico que lastreou o acórdão ora hostilizado emergiu da análise de fatos 

e provas produzidas nas instâncias ordinárias. Rever os fundamentos que 

ensejaram esse entendimento exigiria reapreciação da situação fática, o 

que é vedado em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do 

Superior Tribunal de Justiça. 4. Por outro lado, o acórdão tratou de forma 

clara e suficiente a controvérsia apresentada, lançando fundamentação 

jurídica sólida para o desfecho da lide. Apenas não foi ao encontro da 

pretensão do recorrente, o que está longe de significar negativa de 

prestação jurisdicional. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no 

AREsp: 387107 MT 2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 25/10/2013). Grifo nosso. Além disso, o salário 

recebido pelo requerente, conforme o Holerite (ID. 29633181), até prova 

em contrário, são suficientes para o pagamento das custas processuais 

estas que serão mínimas, em relação ao valor atribuído à causa, não se 

mostra suficiente a justificar o deferimento da gratuidade. Nesse sentido, o 

entendimento do Eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em 

recente julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO– 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA– DECLARAÇÃO DE POBREZA E 

OUTROS DOCUMENTOS – INDEFERIMENTO – INSUFICIÊNCIA DE 

RECURSOS NÃO COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Conforme o inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal 

o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos. Na hipótese, não ficou 

demonstrada a impossibilidade de arcar com as custas processuais, eis 

que os rendimentos da Agravante, embora não sejam elevadíssimos, são 

suficientes para o pagamento das custas processuais que, em relação ao 

valor em discussão não se mostra significativo a justificar o deferimento 

da gratuidade.” (AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 84501/2016 - CLASSE 

CNJ - 202 COMARCA CAPITAL. RELATOR Marcio Aparecido Guedes. 

16/11/2016). Grifo nosso. Com fundamento no exposto, INDEFIRO o pedido 

de Justiça Gratuita postulado pela parte autora. Intime-se a parte autora, 

para recolher as custas processuais iniciais em 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial nos termos do artigo 321, parágrafo único 

do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo acima mencionado, 

voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049683-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MISAEL FEITOSA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON TEIXEIRA DOS SANTOS (REU)

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (REU)

CLARO S.A. (REU)

J. F. COMERCIO E SERVICE DE COMUNICACAO EIRELI (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1049683-19.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

MISAEL FEITOSA DE ALMEIDA REU: J. F. COMERCIO E SERVICE DE 

COMUNICACAO EIRELI, CLARO S.A., NET SERVICOS DE COMUNICACAO 

S/A, ROBSON TEIXEIRA DOS SANTOS Vistos etc. Verifica-se que a parte 

autora juntou aos autos emenda a petição inicial (ID. 28245259) 

objetivando a exclusão do demandado ROBSON TEIXEIRA DOS SANTOS e 

solicitando a inclusão de quem supostamente provocou o acidente, o Sr. 

SEBASTIÃO DA SILVA FIALHO. Assim, DEFIRO a medida pleiteada pelo 

autor e DETERMINO que o cartório judicial proceda com a retificação da 

autuação, para que passe a constar no polo passivo desta demanda o Sr. 

SEBASTIÃO DA SILVA FIALHO, no lugar de ROBSON TEIXEIRA DOS 

SANTOS. No mais, em razão da referida alteração, se faz necessária a 

redesignação da audiência de conciliação para o dia 09/06/2020 às 12 

horas e 30 minutos, nos termos do artigo 334 do NCPC, que será realizada 

perante a Central de Conciliação, na sala 07. Fica a parte autora intimada 

na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a 

parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 

334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para contestação, 

de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir da audiência 

ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a 

parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1039836-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA CAMPOS DE OLIVEIRA E SILVA (EMBARGANTE)

DANTE DE OLIVEIRA E SILVA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Raphael Naves Dias OAB - MT14847-N (ADVOGADO(A))

RAFAEL RIBEIRO DA GUIA OAB - MT14169-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA LÚCIA RICARTE (EMBARGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1039836-90.2019.8.11.0041. EMBARGANTE: 

CELIA CAMPOS DE OLIVEIRA E SILVA, DANTE DE OLIVEIRA E SILVA 

EMBARGADO: ANA LÚCIA RICARTE Vistos etc. Trata-se de Embargos à 

Execução ajuizado por CELIA CAMPOS DE OLIVEIRA E SILVA e DANTE DE 

OLIVEIRA E SILVA em face de ANA LÚCIA RICARTE, todos devidamente 

qualificados nos autos. Verifica-se que figuram no polo ativo desta 

demanda CELIA CAMPOS DE OLIVEIRA E SILVA e DANTE DE OLIVEIRA E 
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SILVA. Todavia, na Ação de Execução de Título Extrajudicial n° 

1028486-08.2019.811.0041, apenas o DANTE DE OLIVEIRA E SILVA 

consta do polo passivo da ação, isto é, o mesmo é o único executado do 

referido feito, sendo que a Sra. CELIA CAMPOS DE OLIVEIRA só foi 

indicada na inicial em razão de ser a curadora provisória do executado, e 

a filha a Sra. MONICA DE OLIVEIRA E SILVA por ser a procuradora do pai 

na ocasião que celebrou o referido contrato. Desta forma, a única pessoa 

com legitimidade para ajuizar o presente Embargos a Execução é o Sr. 

DANDE DE OLIVEIRA E SILVA, assim, determino a intimação dos autores, 

para que no prazo de 15 (quinze) dias emende a petição inicial, retificando 

o polo ativo desta demanda, sob pena de indeferimento do feito. Após, 

volvam os autos conclusos para análise e decisão. Intime-se Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028541-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES PEREIRA FILIPIN (AUTOR(A))

NAIR MATOS CONSTANTINO (AUTOR(A))

CEZARIO NEVES ORMOND (AUTOR(A))

ALBINA MARIA DA GUIA CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1028541-56.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

NAIR MATOS CONSTANTINO, LOURDES PEREIRA FILIPIN, ALBINA MARIA 

DA GUIA CORREA, CEZARIO NEVES ORMOND REU: BRADESCO 

SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S/A Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO 

os benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender 

os requisitos legais (artigo 98, CPC). Recebo o presente feito pelo 

procedimento comum. Com base no artigo 71 da Lei 10.741/03 e 1.048 do 

Novo Código de Processo Civil, CONCEDO a prioridade de tramitação à 

parte autora, em razão dos mesmos terem mais de 60 (sessenta) anos de 

idade. Nos termos do atual Código de Processo Civil, designo audiência de 

conciliação para o dia 15/06/2020 às 10h00min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

04. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001640-17.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS GONCALVES GOBETTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA MACHADO RIBEIRO OAB - MT15581-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001640-17.2020.8.11.0041. AUTOR: LUCAS 

GONCALVES GOBETTI REU: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL 

S/A Vistos etc. Inicialmente, observa-se que foi oportunizada à parte 

autora a prova de sua insuficiência financeira, conforme decisão (ID: 

28445015). Em resposta, o requerente juntou a petição (ID: 28518540) 

trazendo aos autos o extrato de sua conta corrente (ID: 28520945), a 

declaração de hipossuficiência (ID: 28520946), o seu comprovante de 

matrícula em universidade pública (ID: 28520947) e o contrato de 

honorários firmado com sua procuradora (ID: 28520948). Dessa forma, 

passo à análise do pedido de concessão da gratuidade da justiça. O 

assunto é de ordem pública, de modo que se sobrepõe ao caráter 

dispositivo de algumas normas processuais e se refletem, no mínimo, na 

definição do procedimento, na delimitação da competência dos órgãos 

jurisdicionais, na arrecadação devida ao Estado e na remuneração dos 

serviços judiciários, públicos ou privatizados. Nesse seguimento, de 

acordo com o Ofício-Circular nº 28/2019-PRES, datado em 17 de Abril de 

2019, redigido pelo Presidente do Tribunal de Justiça, Excelentíssimo 

Senhor Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, recomenda-se 

que o (a) juiz (a) “por meio de sua assessoria, atente-se à importância da 

conferência minuciosa da arrecadação das guias no PJe. Esta ação é de 

extrema relevância para otimização e minoração no impacto da 

arrecadação do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.” Assim, 

sendo recebido o feito, deve o juízo averiguar atentamente se houve o 

recolhimento das custas pertinentes, e, havendo pedido de assistência 

judiciária gratuita, deve o juízo antes mesmo de eventual manifestação da 

parte contrária, proceder com uma averiguação, ainda que de forma 

superficial, sobre as condições financeiras da parte que pleiteia os 

benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se necessário, com consulta 

ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita Federal), Detran, Brasil 

Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas disponibilizadas no Portal 

dos Magistrados. Por tais razões, o juízo antes mesmo de eventual 

manifestação da parte contraria e do recebimento do feito, pode proceder 

com uma averiguação, ainda que de forma superficial, sobre as condições 

financeiras da parte que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça, 

inclusive, se necessário, com consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da 

Receita Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas 

essas disponibilizadas no Portal dos Magistrados. Portanto, cabe ao 

magistrado analisar o estado de carência do requerente, a fim de garantir 

a destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem 

condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento 

próprio e de sua família, sendo essa, a orientação recebida da 

Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. Todavia, os documentos 

juntados aos autos não são capazes de comprovar a alegação de 

hipossuficiência econômica, porquanto não há mínima demonstração 

segura e convincente de que realmente não possui capacidade 

econômica. É importante observar que, mesmo a ausência de registro em 

carteira do trabalho, ou indicação de renda limítrofe, por si só, não é 

suficiente para a concessão da benesse, pois a parte pode possuir outras 

fontes de rendimento ou reservas financeiras que sirvam de 

complementação. O STJ manteve decisão do juízo a quo em caso análogo, 

negando os benefícios da justiça gratuita, por falta de comprovação de 

hipossuficiência pelo requerente, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE 

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 

DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. 

DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, 

admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal 

de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode 

ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o 

requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." 

(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS 

(JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, 

julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3. O suporte jurídico que lastreou 

o acórdão ora hostilizado emergiu da análise de fatos e provas produzidas 

nas instâncias ordinárias. Rever os fundamentos que ensejaram esse 

entendimento exigiria reapreciação do situação fática, o que é vedado em 

sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de 

Justiça. 4. Por outro lado, o acórdão tratou de forma clara e suficiente a 

controvérsia apresentada, lançando fundamentação jurídica sólida para o 

desfecho da lide. Apenas não foi ao encontro da pretensão do recorrente, 

o que está longe de significar negativa de prestação jurisdicional. 5. 

Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 387107 MT 

2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 
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Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

25/10/2013). Grifo nosso. Nesse sentido, o entendimento do Eg. Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso em recente julgado: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO– ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA– DECLARAÇÃO DE POBREZA E OUTROS DOCUMENTOS – 

INDEFERIMENTO – INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO COMPROVADA – 

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme o inciso LXXIV 

do art. 5º da Constituição Federal o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Na 

hipótese, não ficou demonstrada a impossibilidade de arcar com as custas 

processuais, eis que os rendimentos da Agravante, embora não sejam 

elevadíssimos, são suficientes para o pagamento das custas processuais 

que, em relação ao valor em discussão não se mostra significativo a 

justificar o deferimentoda gratuidade.” (AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 

84501/2016 - CLASSE CNJ - 202 COMARCA CAPITAL. RELATOR Marcio 

Aparecido Guedes. 16/11/2016). Grifo nosso. Extrai-se ainda que se trata 

de ação de pequeno valor, enquadrando-se ao disposto na Lei 9.099/95. 

Quem opta por litigar na Justiça comum, tendo o direito de ingressar com 

seu processo nos juizados especiais, renuncia à assistência judiciária 

gratuita. O entendimento levou a 20ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça 

do Rio Grande do Sul a manter sentença que negou a concessão do 

benefício a uma consumidora em litígio com sua prestadora de serviços de 

telefonia. Para relator do recurso na corte, Desembargador Carlos Cini 

Marchionatti, os JECs têm plenas condições de solucionar com rapidez, 

segurança e sem despesas a situação em questão. Assim, o uso do 

processo comum, contemporizado pela assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de ‘‘manipulação da 

jurisdição’’, que não pode ser aceita. ‘‘É compreensível que os advogados 

de um modo geral prefiram o processo comum, do qual tende a resultar 

maior remuneração merecida na medida do critério do trabalho, o que não 

quer dizer que seja aceitável ou determinante do processo comum.’’ 

Ademais, embora tenha se consolidado a orientação de que a parte pode 

optar pelo processo comum ou especial, os tempos são outros. Além 

disso, essa concepção gerou um sério desvirtuamento dos serviços 

forenses: a concessão abusiva de assistência judiciária para processo 

comum, quando a demanda seria típica de juizados especiais. Colho da 

jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA. PROCESSO COMUM. PROCESSO ESPECIAL NOS JUIZADOS 

ESPECIAIS CÍVEIS. O processo judicial deve ser aplicado na sua 

perspectiva institucional da solução dos conflitos cíveis, mas tem servido 

à feição predominante corporativa, que se expressa de diversas maneiras 

e que o desvirtua, entre elas a questão da qual trata o atual agravo de 

instrumento. O processo comum é dispendioso, e vige a regra da 

antecipação das despesas, salvo assistência judiciária gratuita às 

pessoas necessitadas. A pretensão é daquelas típicas ao Juizado 

Especial Cível, onde o processo transcorre livre de despesas à parte 

demandante. Estando à disposição o Juizado Especial Cível, um dos 

maiores exemplos de cidadania que o País conhece, em condições de 

resolver com celeridade, segurança e sem despesas a situação do caso, 

o uso do processo comum, em assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de manipulação da 

jurisdição. Caracteriza-se, assim, fundada razão para o indeferimento do 

benefício, sem prejuízo do envio da causa ao Juizado Especial Cível.” 

(TJ/RS Nº 70068368687 (Nº CNJ: 0047062-70.2016.8.21.7000)) Vale ainda 

ressaltar que, o acesso do autor a justiça não restará prejudicado pelo 

indeferimento da assistência judiciária gratuita, visto que os juizados 

especiais têm competência para julgar causa cíveis de menor 

complexidade, e o acesso independerá, em primeiro grau de jurisdição do 

pagamento de custas, taxas ou despesas, nos termos do art. 54 da lei 

9099/95. Com fundamento no exposto, INDEFIRO o pedido de Justiça 

Gratuita postulado pela parte autora. Intime-se a parte autora, para 

recolher as custas processuais iniciais em 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial nos termos do artigo 321, parágrafo único do 

Código de Processo Civil. Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me 

os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Sinii Savana Bosse Saboia 

Ribeiro Juiza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 0017962-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRA ISOLINA OLIVEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

BELMIRO GONCALVES DE CASTRO OAB - RO2193-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA TERESA DO PILAR CARRION CARRACEDO (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo:  0017962-66.2019.8.11.0041 . 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ALZIRA ISOLINA OLIVEIRA 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MARIA TERESA DO PILAR CARRION 

CARRACEDO Vistos etc. Retifique-se a autuação a fim de que passe a 

constar autor e ré, ao invés de administrador judicial. Trata-se de 

Embargos de Terceiro, proposto por ALZIRA IZOLINA DE OLIVEIRA em 

desfavor de MARIA TERESA DO PILAR CARRIÓN CARRACEDO, ambos 

devidamente qualificados nos autos, narra o embargante que no dia 09 de 

junho de 2005 adquiriu o imóvel situado no lote 12, Qd. 09, com área de 

332,15 M2, no loteamento denominado Morada do Ouro II, em Cuiabá-MT, 

devidamente matrícula sob o n° 100.515, fls. 06/V, do 6° Serviço Notarial e 

Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária da comarca de 

Cuiabá. Sustenta que, após a quitação que ocorreu em 03 de julho de 

2019, resolveu realizar a transferência do referido imóvel, contudo, se 

surpreendeu ao ser informada que o mesmo havia sido penhorado em 

decorrência do processo n° 0011914-53.2003.811.0041 (CÓD. 124056) 

em 03 de julho de 2018 (data posterior a aquisição). Dessa forma, pugna 

para que seja determinada a baixa da inscrição da penhora efetivada de 

forma irregular do imóvel lote 12, Qd. 09, com área de 332,15 M2, no 

loteamento denominado Morada do Ouro II, em Cuiabá-MT, devidamente 

matrícula sob o n° 100.515, fls. 06/V, do 6° Serviço Notorial e Registro de 

Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária da comarca de Cuiabá. Sobre 

o instituto da tutela, o art. 300 do CPC prescreve os requisitos para 

obtenção da tutela antecipada, vejamos: “Art. 300. A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 

Acerca do tema, Fredie Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de Oliveira, 

leciona em Curso de Direito Processual Civil - Vol. 2, in verbis: “A tutela 

provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em 

ambos os caso, a sua concessão pressupõe, genericamente, a 

demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida 

como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano 

ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final 

que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como 

“periculum in mora”) (art.300, CPC)”. Nesse contexto, para deferimento da 

antecipação de tutela é necessária à existência da probabilidade do 

direito, bem como a demonstração de fundado receio de dano ou risco ao 

resultado do processo. In casu, a probabilidade do direito, em sede de 

cognição sumária, se verifica configurada, pois em tese a embargante é a 

atual proprietária e possuidora do imóvel desde o ano de 2005, conforme 

se verifica com Contrato de Compra e Venda (ID: 28318553 e 28318554) e 

Termo de Quitação Definitivo (ID: 28318552), data anterior a constrição 

exarada nos autos. Por sua vez, o perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo torna-se visível em razão de que a embargante é a 

legitima proprietária do bem, e está sofrendo um grave dano em seu 

patrimônio em razão da penhora realizada e corre risco iminente de perder 

o direito de dispor do seu imóvel. Além disso, observa-se que não há 

perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, e que a medida não 

causará nenhum prejuízo a parte requerida. Com essas considerações, 

DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para DETERMINAR o 

CANCELAMENTO da CONSTRIÇÃO JUDICIAL do lote n° 12, Qd. 09, Morada 

do Ouro II, na cidade de Cuiabá-MT, devidamente matriculado sob o n° 

100.515, fls. 060, do Cartório de Registro de Imóveis da 3ª Circunscrição 

do 6º Serviço Notorial de Cuiabá. Oficie-se o CRI competente. Por fim, 

cite-se o embargado, na pessoa de seu procurador (CPC, art. 677, § 3º), 

para, querendo, ofertar contestação no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, 

art. 679). Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006048-51.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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AGNALDO DA SILVA LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1006048-51.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: 

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA EXECUTADO: AGNALDO DA SILVA 

LIMA Vistos etc. Verifica-se que o presente processo foi distribuído 

equivocadamente a este juízo, pois foi endereçado ao Juizado Especial 

Cível da Comarca de Cuiabá. Com essas considerações, conheço a 

incompetência deste Juízo e DECLINO, ex officio, a competência 

jurisdicional para conhecer, processar e julgar a presente ação, em favor 

de um dos Juizados Especiais Cível da Comarca de Cuiabá, para onde 

determino a remessa deste feito. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007338-04.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. A. T. (AUTOR)

ALFREDO TAMBORLIM FILHO (AUTOR)

MARIA JOSE BATISTA TAMBORLIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILBERTO ACACIO DA SILVA OAB - SP88905 (ADVOGADO(A))

CONCEICAO OLIVIERI DOS SANTOS ARAUJO OAB - MG58348 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1007338-04.2020.8.11.0041. AUTOR: 

ALFREDO TAMBORLIM FILHO, MARIA JOSE BATISTA TAMBORLIM, A. C. 

A. T. REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Verifica-se que o 

presente processo foi distribuído equivocadamente a este juízo, pois foi 

endereçado à Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá. Com 

essas considerações, conheço a incompetência deste juízo e DECLINO, 

ex officio, a competência jurisdicional para conhecer, processar e julgar a 

presente ação, em favor da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, para 

onde determino a remessa deste feito. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição 

Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006942-27.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANGELISTA PINTO MACEDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DA SILVA ALVES OAB - MT11167-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL TRANSPORTES AEREOS S.A. (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1006942-27.2020.8.11.0041. AUTOR: 

EVANGELISTA PINTO MACEDO REU: GOL TRANSPORTES AEREOS S.A. 

Vistos etc. Analisando os autos, verifica-se a manifestação da parte 

requerente pleiteando a concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita. O assunto é de ordem pública, de modo que se 

sobrepõe ao caráter dispositivo de algumas normas processuais e se 

refletem, no mínimo, na definição do procedimento, na delimitação da 

competência dos órgãos jurisdicionais, na arrecadação devida ao Estado 

e na remuneração dos serviços judiciários, públicos ou privatizados. 

Nesse seguimento, de acordo com o Ofício-Circular nº 28/2019-PRES, 

datado em 17 de Abril de 2019, redigido pelo Presidente do Tribunal de 

Justiça, Excelentíssimo Senhor Desembargador Carlos Alberto Alves da 

Rocha, recomenda-se que o (a) juiz (a) “por meio de sua assessoria, 

atente-se à importância da conferência minuciosa da arrecadação das 

guias no PJe. Esta ação é de extrema relevância para otimização e 

minoração no impacto da arrecadação do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso.” Assim, sendo recebido o feito, deve o juízo averiguar 

atentamente se houve o recolhimento das custas pertinentes, e, havendo 

pedido de assistência judiciária gratuita, deve o juízo antes mesmo de 

eventual manifestação da parte contrária, proceder com uma averiguação, 

ainda que de forma superficial, sobre as condições financeiras da parte 

que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se 

necessário, com consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita 

Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas 

disponibilizadas no Portal dos Magistrados. Portanto, cabe ao magistrado 

analisar o estado de carência do requerente, a fim de garantir a 

destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem 

condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento 

próprio e de sua família, sendo essa, a orientação recebida da 

Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. Todavia, a cópia do holerite, 

como dito, é insuficiente para a comprovação da hipossuficiência, já que 

não significa que essa seja a sua única renda, mesmo porque não trouxe 

qualquer outro documento que corrobore com essa alegação, como 

extratos de movimentação bancária, cópia de declaração de imposto de 

renda, entre outros, não havendo mínima demonstração segura e 

convincente de que a parte realmente não possui capacidade econômica, 

não em termos de iliquidez, que o capacite a arrostar os custos 

financeiros do processo judicial que ora ajuíza. Deste modo, não restou 

demonstrada a incapacidade financeira da autora, conforme determina o 

inciso LXXIV, do artigo 5º da CF. O STJ manteve decisão do juízo a quo em 

caso análogo, negando os benefícios da justiça gratuita, por falta de 

comprovação de hipossuficiência pelo requerente, vejamos: 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO 

ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO 

ART. 131 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com 

o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de 

presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, 

o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência 

judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas 

razões para crer que o requerente não se encontra no estado de 

miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS 

FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3. O suporte 

jurídico que lastreou o acórdão ora hostilizado emergiu da análise de fatos 

e provas produzidas nas instâncias ordinárias. Rever os fundamentos que 

ensejaram esse entendimento exigiria reapreciação da situação fática, o 

que é vedado em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do 

Superior Tribunal de Justiça. 4. Por outro lado, o acórdão tratou de forma 

clara e suficiente a controvérsia apresentada, lançando fundamentação 

jurídica sólida para o desfecho da lide. Apenas não foi ao encontro da 

pretensão do recorrente, o que está longe de significar negativa de 

prestação jurisdicional. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no 

AREsp: 387107 MT 2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 25/10/2013). Grifo nosso. Além disso, o salário 

recebido pelo requerente, conforme o Holerite (ID. 29364608), até prova 

em contrário, são suficientes para o pagamento das custas processuais 

estas que serão mínimas, em relação ao valor atribuído à causa, não se 

mostra suficiente a justificar o deferimento da gratuidade. Nesse sentido, o 

entendimento do Eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em 

recente julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO– 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA– DECLARAÇÃO DE POBREZA E 

OUTROS DOCUMENTOS – INDEFERIMENTO – INSUFICIÊNCIA DE 

RECURSOS NÃO COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Conforme o inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal 

o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos. Na hipótese, não ficou 

demonstrada a impossibilidade de arcar com as custas processuais, eis 

que os rendimentos da Agravante, embora não sejam elevadíssimos, são 

suficientes para o pagamento das custas processuais que, em relação ao 

valor em discussão não se mostra significativo a justificar o deferimento 

da gratuidade.” (AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 84501/2016 - CLASSE 

CNJ - 202 COMARCA CAPITAL. RELATOR Marcio Aparecido Guedes. 

16/11/2016). Grifo nosso. Extrai-se ainda que se trata de ação de 

pequeno valor, enquadrando-se ao disposto na Lei 9.099/95. Quem opta 

por litigar na Justiça comum, tendo o direito de ingressar com seu 

processo nos juizados especiais, renuncia à assistência judiciária gratuita. 

O entendimento levou a 20ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio 
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Grande do Sul a manter sentença que negou a concessão do benefício a 

uma consumidora em litígio com sua prestadora de serviços de telefonia. 

Para relator do recurso na corte, Desembargador Carlos Cini Marchionatti, 

os JECs têm plenas condições de solucionar com rapidez, segurança e 

sem despesas a situação em questão. Assim, o uso do processo comum, 

contemporizado pela assistência judiciária gratuita desnecessária, 

caracteriza uma espécie velada de ‘‘manipulação da jurisdição’’, que não 

pode ser aceita. ‘‘É compreensível que os advogados de um modo geral 

prefiram o processo comum, do qual tende a resultar maior remuneração 

merecida na medida do critério do trabalho, o que não quer dizer que seja 

aceitável ou determinante do processo comum.’’ Ademais, embora tenha 

se consolidado a orientação de que a parte pode optar pelo processo 

comum ou especial, os tempos são outros. Além disso, essa concepção 

gerou um sério desvirtuamento dos serviços forenses: a concessão 

abusiva de assistência judiciária para processo comum, quando a 

demanda seria típica de juizados especiais. Colho da jurisprudência: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 

PROCESSO COMUM. PROCESSO ESPECIAL NOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS. O processo judicial deve ser aplicado na sua perspectiva 

institucional da solução dos conflitos cíveis, mas tem servido à feição 

predominante corporativa, que se expressa de diversas maneiras e que o 

desvirtua, entre elas a questão da qual trata o atual agravo de 

instrumento. O processo comum é dispendioso, e vige a regra da 

antecipação das despesas, salvo assistência judiciária gratuita às 

pessoas necessitadas. A pretensão é daquelas típicas ao Juizado 

Especial Cível, onde o processo transcorre livre de despesas à parte 

demandante. Estando à disposição o Juizado Especial Cível, um dos 

maiores exemplos de cidadania que o País conhece, em condições de 

resolver com celeridade, segurança e sem despesas a situação do caso, 

o uso do processo comum, em assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de manipulação da 

jurisdição. Caracteriza-se, assim, fundada razão para o indeferimento do 

benefício, sem prejuízo do envio da causa ao Juizado Especial Cível.” 

(TJ/RS Nº 70068368687 (Nº CNJ: 0047062-70.2016.8.21.7000)) Vale ainda 

ressaltar que, o acesso do autor a justiça não restará prejudicado pelo 

indeferimento da assistência judiciária gratuita, visto que os juizados 

especiais têm competência para julgar causa cíveis de menor 

complexidade, e o acesso independerá, em primeiro grau de jurisdição do 

pagamento de custas, taxas ou despesas, nos termos do art. 54 da lei 

9099/95. Com fundamento no exposto, INDEFIRO o pedido de Justiça 

Gratuita postulado pela parte autora. Intime-se a parte autora, para 

recolher as custas processuais iniciais em 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial nos termos do artigo 321, parágrafo único do 

Código de Processo Civil. Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me 

os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006380-18.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEGVEL-SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BONATO DE AMORIM OAB - MT18748-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA PACTO LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1006380-18.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: 

SEGVEL-SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - EPP 

EXECUTADO: CONSTRUTORA PACTO LTDA Vistos etc. Verifica-se que a 

ação foi distribuída sem o devido recolhimento das custas do Estado de 

Mato Grosso, sendo assim DETERMINO a intimação do requerente, na 

pessoa de seu procurador para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolher 

e/ou apresentar a guia de custas/taxas judiciarias devidamente pagas, 

sob as penas da lei, conforme Artigo 2º, Parágrafo Único da Portaria 

844/2018-PRES do TJ-MT. Após, conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006768-18.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANE CONCEICAO DA SILVA NASCIMENTO (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)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1006768-18.2020.8.11.0041. REQUERENTE: 

ARIANE CONCEICAO DA SILVA NASCIMENTO REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Analisando 

os autos, verifica-se que a parte requerente pretende em sua exordial a 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. O assunto é 

de ordem pública, de modo que se sobrepõe ao caráter dispositivo de 

algumas normas processuais e se refletem, no mínimo, na definição do 

procedimento, na delimitação da competência dos órgãos jurisdicionais, na 

arrecadação devida ao Estado e na remuneração dos serviços judiciários, 

públicos ou privatizados. Nesse seguimento, de acordo com o 

Ofício-Circular nº 28/2019-PRES, datado em 17 de Abril de 2019, redigido 

pelo Presidente do Tribunal de Justiça, Excelentíssimo Senhor 

Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, recomenda-se que o (a) 

juiz (a) “por meio de sua assessoria, atente-se à importância da 

conferência minuciosa da arrecadação das guias no PJe. Esta ação é de 

extrema relevância para otimização e minoração no impacto da 

arrecadação do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.” Assim, 

sendo recebido o feito, deve o juízo averiguar atentamente se houve o 

recolhimento das custas pertinentes, e, havendo pedido de assistência 

judiciária gratuita, deve o juízo antes mesmo de eventual manifestação da 

parte contrária, proceder com uma averiguação, ainda que de forma 

superficial, sobre as condições financeiras da parte que pleiteia os 

benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se necessário, com consulta 

ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita Federal), Detran, Brasil 

Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas disponibilizadas no Portal 

dos Magistrados. Portanto, cabe ao magistrado analisar o estado de 

carência do requerente, a fim de garantir a destinação do benefício da 

gratuidade àqueles que realmente não tem condições de arcar com as 

custas judiciais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, sendo 

essa, a orientação recebida da Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. 

Deste modo, não restou demonstrada a incapacidade financeira da autora, 

conforme determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF. O STJ manteve 

decisão do juízo a quo em caso análogo, negando os benefícios da justiça 

gratuita, por falta de comprovação de hipossuficiência pelo requerente, 

vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. 

FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE 

ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. AFASTADA A APONTADA 

VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de 

pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em 

contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o 

pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o 

magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se 

encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 

881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL 

CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3. O suporte jurídico que lastreou o acórdão 

ora hostilizado emergiu da análise de fatos e provas produzidas nas 

instâncias ordinárias. Rever os fundamentos que ensejaram esse 

entendimento exigiria reapreciação da situação fática, o que é vedado em 

sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de 

Justiça. 4. Por outro lado, o acórdão tratou de forma clara e suficiente a 

controvérsia apresentada, lançando fundamentação jurídica sólida para o 

desfecho da lide. Apenas não foi ao encontro da pretensão do recorrente, 

o que está longe de significar negativa de prestação jurisdicional. 5. 

Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 387107 MT 

2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

25/10/2013). Grifo nosso. Extrai-se ainda que se trata de ação de 

pequeno valor, enquadrando-se ao disposto na Lei 9.099/95. Quem opta 
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por litigar na Justiça comum, tendo o direito de ingressar com seu 

processo nos juizados especiais, renuncia à assistência judiciária gratuita. 

O entendimento levou a 20ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul a manter sentença que negou a concessão do benefício a 

uma consumidora em litígio com sua prestadora de serviços de telefonia. 

Para relator do recurso na corte, Desembargador Carlos Cini Marchionatti, 

os JECs têm plenas condições de solucionar com rapidez, segurança e 

sem despesas a situação em questão. Assim, o uso do processo comum, 

contemporizado pela assistência judiciária gratuita desnecessária, 

caracteriza uma espécie velada de ‘‘manipulação da jurisdição’’, que não 

pode ser aceita. ‘‘É compreensível que os advogados de um modo geral 

prefiram o processo comum, do qual tende a resultar maior remuneração 

merecida na medida do critério do trabalho, o que não quer dizer que seja 

aceitável ou determinante do processo comum.’’ Ademais, embora tenha 

se consolidado a orientação de que a parte pode optar pelo processo 

comum ou especial, os tempos são outros. Além disso, essa concepção 

gerou um sério desvirtuamento dos serviços forenses: a concessão 

abusiva de assistência judiciária para processo comum, quando a 

demanda seria típica de juizados especiais. Colho da jurisprudência: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 

PROCESSO COMUM. PROCESSO ESPECIAL NOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS. O processo judicial deve ser aplicado na sua perspectiva 

institucional da solução dos conflitos cíveis, mas tem servido à feição 

predominante corporativa, que se expressa de diversas maneiras e que o 

desvirtua, entre elas a questão da qual trata o atual agravo de 

instrumento. O processo comum é dispendioso, e vige a regra da 

antecipação das despesas, salvo assistência judiciária gratuita às 

pessoas necessitadas. A pretensão é daquelas típicas ao Juizado 

Especial Cível, onde o processo transcorre livre de despesas à parte 

demandante. Estando à disposição o Juizado Especial Cível, um dos 

maiores exemplos de cidadania que o País conhece, em condições de 

resolver com celeridade, segurança e sem despesas a situação do caso, 

o uso do processo comum, em assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de manipulação da 

jurisdição. Caracteriza-se, assim, fundada razão para o indeferimento do 

benefício, sem prejuízo do envio da causa ao Juizado Especial Cível.” 

(TJ/RS Nº 70068368687 (Nº CNJ: 0047062-70.2016.8.21.7000)) Vale ainda 

ressaltar que, o acesso do autor a justiça não restará prejudicado pelo 

indeferimento da assistência judiciária gratuita, visto que os juizados 

especiais têm competência para julgar causa cíveis de menor 

complexidade, e o acesso independerá, em primeiro grau de jurisdição do 

pagamento de custas, taxas ou despesas, nos termos do art. 54 da lei 

9099/95. Com fundamento no exposto, INDEFIRO o pedido de Justiça 

Gratuita postulado pela parte autora. Intime-se a parte autora, para 

recolher as custas processuais iniciais em 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial nos termos do artigo 321, parágrafo único do 

Código de Processo Civil. Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me 

os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037018-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIA MARIA TREVISAN VEDOIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA OAB - MT13731-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAPHAELA BEATRIZ RISPOLI NUNES OAB - MT19705/O (ADVOGADO(A))

EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE OAB - MT12750-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1037018-39.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

CLEIA MARIA TREVISAN VEDOIN REU: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS 

FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Vistos etc. Cumpra-se incontinenti 

a determinação proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça, expedindo-se o 

necessário. No mais, cumpra-se o decisório retro de ID. 23575290, no que 

tange a intimação do perito nomeado. Cumpra-se. Cuiabá- MT. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006256-35.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HDI SEGUROS S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FERREIRA ZIDAN OAB - SP155563 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1006256-35.2020.8.11.0041. AUTOR: HDI 

SEGUROS S.A. REU: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Verifica-se que a ação foi distribuída sem o 

devido recolhimento das custas do Estado de Mato Grosso, sendo assim 

DETERMINO a intimação do requerente, na pessoa de seu procurador 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolher e/ou apresentar a guia de 

custas/taxas judiciarias devidamente pagas, sob as penas da lei, 

conforme Artigo 2º, Parágrafo Único da Portaria 844/2018-PRES do TJ-MT. 

Após, conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007882-89.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIARIA IGUACU LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO OAB - MT13685-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1007882-89.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

IMOBILIARIA IGUACU LTDA - ME REU: ANDERSON DOS SANTOS 

OLIVEIRA Vistos etc. Analisando os autos, verifica-se que a parte 

requerente pretende em sua exordial a concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita. O assunto é de ordem pública, de modo que 

se sobrepõe ao caráter dispositivo de algumas normas processuais e se 

refletem, no mínimo, na definição do procedimento, na delimitação da 

competência dos órgãos jurisdicionais, na arrecadação devida ao Estado 

e na remuneração dos serviços judiciários, públicos ou privatizados. Por 

tais razões, o juízo antes mesmo de eventual manifestação da parte 

contraria e do recebimento do feito, pode proceder com uma averiguação, 

ainda que de forma superficial, sobre as condições financeiras da parte 

que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se 

necessário, com consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita 

Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas 

disponibilizadas no Portal dos Magistrados. Todovia, apenas a Declaração 

é insuficiente para a comprovação da hipossuficiência e o autor não 

trouxe qualquer outro documento que corrobore com essa alegação, como 

extratos de movimentação bancária, anotações junto ao SERASA ou SPC, 

balanço que aponte prejuízo, comprovante de utilização de cheque 

especial, entre outros, não havendo a mínima demonstração segura e 

convincente de que realmente não possui capacidade econômica, não em 

termos de iliquidez atual que o capacite a arrostar os custos financeiros 

do processo judicial. No mais, não restou demonstrada a incapacidade 

financeira da autora, conforme determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da 

CF. O STJ manteve decisão do juízo a quo em caso análogo, negando os 

benefícios da justiça gratuita, por falta de comprovação de 

hipossuficiência pelo requerente, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE 

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 

DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. 

DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, 

admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal 

de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode 
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ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o 

requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." 

(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS 

(JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, 

julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3.(...).Apenas não foi ao 

encontro da pretensão do recorrente, o que está longe de significar 

negativa de prestação jurisdicional. 5. Agravo regimental não provido. (STJ 

- AgRg no AREsp: 387107 MT 2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2013). Grifo nosso. Além disso, 

não houve efetiva demonstração da incapacidade financeira, como se 

exige para a pessoa jurídica à medida que se impõe é o indeferimento do 

pleito. Sobre o assunto a jurisprudência: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – 

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRADIÇÃO E 

OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – CONDIÇÃO DE HIPOSUFICIÊNCIA – NÃO 

DEMONSTRADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO 

– DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.A motivação contrária ao 

interesse da parte não autoriza, de per si, o acolhimento dos embargos de 

declaração, os quais somente serão admitidos quando presentes os vícios 

insertos no artigo 1022 do Código de Processo Civil.O benefício da justiça 

gratuita pode ser concedido à pessoa jurídica em situações 

especialíssimas, desde que comprovada necessidade da benesse.O 

Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas 

partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os 

argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou 

jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, 

desnecessário o chamado prequestionamento explícito.(ED 108829/2017, 

DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 

19/12/2017) IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – NÃO 

COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – BENEFÍCIO REVOGADO – DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.O Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. 

Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. Conquanto se 

presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente 

por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC/15), consoante ocorreu inicialmente 

na ação principal, tal pedido pode ser revogado, quando houver nos autos 

elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a 

concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º, 

do CPC/15.Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da 

gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que 

evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.No caso, sendo 

demonstrado que a parte possui rendimento para o custeio das despesas 

processuais, deve ser mantida a decisão que revogou a assistência 

judiciária.(Ap 120648/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, 

Publicado no DJE 27/11/2017) AGRAVO INTERNO – AÇÃO MONITORIA – 

INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – 

FALÊNCIA – DECISÃO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO DO PREPARO 

RECURSAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.Não é 

desconhecido que a pessoa jurídica pode ser contemplada com a 

assistência judiciária, contudo, desde que atenda aos requisitos exigidos 

no art. 98, do CPC/15.Tratando de instituição bancária, que por mais 

necessitada e insolvente que possa aduzir, jamais se coaduna com a 

miserabilidade ou necessidade prescrita pela legislação própria.(AgR 

104478/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 

31/10/2017) Tal demonstração não foi devidamente carreada aos autos, 

restando claro que a parte autora não faz jus aos benefícios da 

assistência judiciária. Isso posto, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita e 

DETERMINO a intimação da parte autora para recolher as custas 

processuais iniciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena do seu 

indeferimento, nos termos do artigo 321 do CPC. Decorrido o prazo acima 

mencionado, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007853-39.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO BARROS VITAL JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT5746-O (ADVOGADO(A))

KARYME PARADA PEDROSA OAB - MT22946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WUEMERSON GUERRA MARTINS (REU)

ALICE CAMARGO RODRIGUES (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1007853-39.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

MAURICIO BARROS VITAL JUNIOR REU: WUEMERSON GUERRA MARTINS, 

ALICE CAMARGO RODRIGUES Vistos etc. Analisando os autos, 

verifica-se que a parte requerente pretende em sua exordial a concessão 

dos benefícios da assistência judiciária gratuita. O assunto é de ordem 

pública, de modo que se sobrepõe ao caráter dispositivo de algumas 

normas processuais e se refletem, no mínimo, na definição do 

procedimento, na delimitação da competência dos órgãos jurisdicionais, na 

arrecadação devida ao Estado e na remuneração dos serviços judiciários, 

públicos ou privatizados. Nesse seguimento, de acordo com o 

Ofício-Circular nº 28/2019-PRES, datado em 17 de Abril de 2019, redigido 

pelo Presidente do Tribunal de Justiça, Excelentíssimo Senhor 

Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, recomenda-se que o (a) 

juiz (a) “por meio de sua assessoria, atente-se à importância da 

conferência minuciosa da arrecadação das guias no PJe. Esta ação é de 

extrema relevância para otimização e minoração no impacto da 

arrecadação do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.” Assim, 

sendo recebido o feito, deve o juízo averiguar atentamente se houve o 

recolhimento das custas pertinentes, e, havendo pedido de assistência 

judiciária gratuita, deve o juízo antes mesmo de eventual manifestação da 

parte contrária, proceder com uma averiguação, ainda que de forma 

superficial, sobre as condições financeiras da parte que pleiteia os 

benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se necessário, com consulta 

ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita Federal), Detran, Brasil 

Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas disponibilizadas no Portal 

dos Magistrados. Portanto, cabe ao magistrado analisar o estado de 

carência do requerente, a fim de garantir a destinação do benefício da 

gratuidade àqueles que realmente não tem condições de arcar com as 

custas judiciais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, sendo 

essa, a orientação recebida da Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. 

Desse modo, havendo indícios da capacidade financeira da parte que 

pleiteia os benefícios da justiça gratuita, caso do processo em exame que, 

em consulta ao sistema RENAJUD (abaixo), restou verificado que a parte 

autora possui veículo próprio, o indeferimento do pedido é medida que se 

impõe. Lista de Veículos - Total: 5 Placa Placa Anterior UF Marca/Modelo 

Ano Fabricação Ano Modelo Proprietário Restrições Existentes Ações 

OBM9646 MT HONDA/CG150 FAN ESDI 2013 2014 MAURICIO BARROS 

VITAL JUNIOR Não ui-button ui-button OBH1091 MT I/PEUGEOT 308 

ALLURE 2012 2013 MAURICIO BARROS VITAL JUNIOR Sim ui-button 

ui-button AVS6623 MT VW/GOL 1.0 GIV 2012 2013 MAURICIO BARROS 

VITAL JUNIOR Sim ui-button ui-button EZK3875 MT I/BMW X1 SDRIVE1.8I 

VL31 2011 2012 MAURICIO BARROS VITAL JUNIOR Não ui-button 

ui-button NUG2259 MT PEUGEOT/207HB XS 2010 2011 MAURICIO 

BARROS VITAL JUNIOR Sim No mais, não restou demonstrada a 

incapacidade financeira do autor, conforme determina o inciso LXXIV, do 

artigo 5º da CF. O STJ manteve decisão do juízo a quo em caso análogo, 

negando os benefícios da justiça gratuita, por falta de comprovação de 

hipossuficiência pelo requerente, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE 

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 

DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. 

DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, 

admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal 

de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode 

ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o 

requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." 

(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS 

(JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, 

julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3. O suporte jurídico que lastreou 

o acórdão ora hostilizado emergiu da análise de fatos e provas produzidas 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106884/3/2020 Página 71 de 424



nas instâncias ordinárias. Rever os fundamentos que ensejaram esse 

entendimento exigiria reapreciação da situação fática, o que é vedado em 

sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de 

Justiça. 4. Por outro lado, o acórdão tratou de forma clara e suficiente a 

controvérsia apresentada, lançando fundamentação jurídica sólida para o 

desfecho da lide. Apenas não foi ao encontro da pretensão do recorrente, 

o que está longe de significar negativa de prestação jurisdicional. 5. 

Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 387107 MT 

2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

25/10/2013). Grifo nosso. Com fundamento no exposto, INDEFIRO o pedido 

de Justiça Gratuita postulado pela parte autora. Intime-se a parte autora, 

para recolher as custas processuais iniciais em 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial nos termos do artigo 321, parágrafo único 

do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo acima mencionado, 

voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007148-41.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT14048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO MARTINS DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1007148-41.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: 

LUIZ HENRIQUE SENFF EXECUTADO: GERALDO MARTINS DA SILVA 

Vistos etc. Analisando os autos, verifica-se que a parte requerente 

pretende em sua exordial a concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita. O assunto é de ordem pública, de modo que se 

sobrepõe ao caráter dispositivo de algumas normas processuais e se 

refletem, no mínimo, na definição do procedimento, na delimitação da 

competência dos órgãos jurisdicionais, na arrecadação devida ao Estado 

e na remuneração dos serviços judiciários, públicos ou privatizados. 

Nesse seguimento, de acordo com o Ofício-Circular nº 28/2019-PRES, 

datado em 17 de Abril de 2019, redigido pelo Presidente do Tribunal de 

Justiça, Excelentíssimo Senhor Desembargador Carlos Alberto Alves da 

Rocha, recomenda-se que o (a) juiz (a) “por meio de sua assessoria, 

atente-se à importância da conferência minuciosa da arrecadação das 

guias no PJe. Esta ação é de extrema relevância para otimização e 

minoração no impacto da arrecadação do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso.” Assim, sendo recebido o feito, deve o juízo averiguar 

atentamente se houve o recolhimento das custas pertinentes, e, havendo 

pedido de assistência judiciária gratuita, deve o juízo antes mesmo de 

eventual manifestação da parte contrária, proceder com uma averiguação, 

ainda que de forma superficial, sobre as condições financeiras da parte 

que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se 

necessário, com consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita 

Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas 

disponibilizadas no Portal dos Magistrados. Portanto, cabe ao magistrado 

analisar o estado de carência do requerente, a fim de garantir a 

destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem 

condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento 

próprio e de sua família, sendo essa, a orientação recebida da 

Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. Desse modo, havendo indícios 

da capacidade financeira da parte que pleiteia os benefícios da justiça 

gratuita, caso do processo em exame que, em consulta ao sistema 

RENAJUD (abaixo), restou verificado que a parte autora possui veículo 

próprio, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Lista de 

Veículos - Total: 4 Placa Placa Anterior UF Marca/Modelo Ano Fabricação 

Ano Modelo Proprietário Restrições Existentes Ações QMW9227 MT 

FIAT/UNO DRIVE 1.0 2017 2018 LUIZ HENRIQUE SENFF Sim ui-button 

ui-button GCY7638 MT TOYOTA/COROLLA GLI18 CVT 2016 2017 LUIZ 

HENRIQUE SENFF Sim ui-button ui-button OBS8396 MT HYUNDAI/HB20 

1.0M 1.0 M 2013 2013 LUIZ HENRIQUE SENFF Sim ui-button ui-button 

OBJ6311 MT VW/CROSSFOX GII 2013 2013 LUIZ HENRIQUE SENFF Sim No 

mais, não restou demonstrada a incapacidade financeira do autor, 

conforme determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF. O STJ manteve 

decisão do juízo a quo em caso análogo, negando os benefícios da justiça 

gratuita, por falta de comprovação de hipossuficiência pelo requerente, 

vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. 

FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE 

ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. AFASTADA A APONTADA 

VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de 

pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em 

contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o 

pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o 

magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se 

encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 

881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL 

CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3. O suporte jurídico que lastreou o acórdão 

ora hostilizado emergiu da análise de fatos e provas produzidas nas 

instâncias ordinárias. Rever os fundamentos que ensejaram esse 

entendimento exigiria reapreciação da situação fática, o que é vedado em 

sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de 

Justiça. 4. Por outro lado, o acórdão tratou de forma clara e suficiente a 

controvérsia apresentada, lançando fundamentação jurídica sólida para o 

desfecho da lide. Apenas não foi ao encontro da pretensão do recorrente, 

o que está longe de significar negativa de prestação jurisdicional. 5. 

Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 387107 MT 

2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

25/10/2013). Grifo nosso. Com fundamento no exposto, INDEFIRO o pedido 

de Justiça Gratuita postulado pela parte autora. Intime-se a parte autora, 

para recolher as custas processuais iniciais em 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial nos termos do artigo 321, parágrafo único 

do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo acima mencionado, 

voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1034457-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENEI PINTO FIGUEIREDO (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))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1034457-08.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JOSENEI PINTO FIGUEIREDO EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de processo em fase de 

Cumprimento de Sentença proposto por JOSINEI PINTO FIGUEIREDO, em 

face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. Considerando a 

concordância da parte credora com os valores depositados, JULGO 

satisfeito o pagamento da quantia reclamada, com fulcro no inciso II do 

artigo 924, Código de Processo Civil, e DECLARO EXTINTO o cumprimento 

de sentença. Determino que seja expedido alvará de levantamento das 

importâncias depositadas nos autos, mediante transferência para conta 

indicada pela parte exequente de Id. 27270039. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Cumpridas as determinações, determino o 

ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e formalidades legais. 

Cuiabá-MT, 20 de fevereiro de 2020. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006801-08.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GOES LOBATO OAB - SP307482-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEAN - COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - ME 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106884/3/2020 Página 72 de 424



(EXECUTADO)

JOAO BATISTA CESAR DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

NEUZA MARIA LIMA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1006801-08.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: 

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA EXECUTADO: NEAN 

- COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - ME, JOAO BATISTA 

CESAR DE OLIVEIRA, NEUZA MARIA LIMA DE OLIVEIRA Vistos etc. 

Verifica-se que a ação foi distribuída sem o devido recolhimento das 

custas do Estado de Mato Grosso, sendo assim DETERMINO a intimação 

do requerente, na pessoa de seu procurador para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, recolher e/ou apresentar a guia de custas/taxas judiciarias 

devidamente pagas, sob as penas da lei, conforme Artigo 2º, Parágrafo 

Único da Portaria 844/2018-PRES do TJ-MT. Após, conclusos. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1007966-90.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NEUZA DOS SANTOS PINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1007966-90.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIA NEUZA DOS SANTOS PINHO REU: BANCO DO BRASIL SA Vistos 

etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita a 

parte autora, por atender os requisitos legais (artigo 98, CPC). Trata-se de 

Ação de Exibição de Documentos, proposta por MARIA NEUZA DOS 

SANTOS PINHO em face de BANCO DO BRASIL S.A., objetivando que a 

requerida proceda com exibição em juízo do contrato de financiamento 

realizado entre as partes. Sabe-se que a Ação de Exibição de 

Documentos busca elementos que possibilitem alcançar uma prova, tanto 

perante as partes integrantes da relação processual, como também diante 

de um terceiro que esteja em poder do documento ou coisa requisitada por 

uma das partes na relação processual e esta regulamentada pelo art. 396 

e seguintes do CPC. Dessa forma, tendo a parte autora individualizado o 

documento pretendido, CITE-SE o requerido para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresentar resposta (art. 398, CPC), sob pena de ser admitido como 

verdadeiros os fatos narrados na exordial (art.400, I, CPC). Ademais, 

DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por 

atender os requisitos legais (artigo 98, CPC). Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006998-60.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARVAL BRASIL LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STEFSON CARLOS LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1006998-60.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ARVAL BRASIL LTDA. EXECUTADO: STEFSON CARLOS LIMA Vistos etc. 

Verifica-se que a ação foi distribuída sem o devido recolhimento das 

custas do Estado de Mato Grosso, sendo assim DETERMINO a intimação 

do requerente, na pessoa de seu procurador para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, recolher e/ou apresentar a guia de custas/taxas judiciarias 

devidamente pagas, sob as penas da lei, conforme Artigo 2º, Parágrafo 

Único da Portaria 844/2018-PRES do TJ-MT. Após, conclusos. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008091-58.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALVO APARECIDO PINTO RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA OAB - MT24299/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1008091-58.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROSALVO APARECIDO PINTO RIBEIRO REU: BANCO BMG S.A Vistos etc. 

Analisando os autos, verifica-se que a parte requerente pretende em sua 

exordial a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. O 

assunto é de ordem pública, de modo que se sobrepõe ao caráter 

dispositivo de algumas normas processuais e se refletem, no mínimo, na 

definição do procedimento, na delimitação da competência dos órgãos 

jurisdicionais, na arrecadação devida ao Estado e na remuneração dos 

serviços judiciários, públicos ou privatizados. Nesse seguimento, de 

acordo com o Ofício-Circular nº 28/2019-PRES, datado em 17 de Abril de 

2019, redigido pelo Presidente do Tribunal de Justiça, Excelentíssimo 

Senhor Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, recomenda-se 

que o (a) juiz (a) “por meio de sua assessoria, atente-se à importância da 

conferência minuciosa da arrecadação das guias no PJe. Esta ação é de 

extrema relevância para otimização e minoração no impacto da 

arrecadação do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.” Assim, 

sendo recebido o feito, deve o juízo averiguar atentamente se houve o 

recolhimento das custas pertinentes, e, havendo pedido de assistência 

judiciária gratuita, deve o juízo antes mesmo de eventual manifestação da 

parte contrária, proceder com uma averiguação, ainda que de forma 

superficial, sobre as condições financeiras da parte que pleiteia os 

benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se necessário, com consulta 

ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita Federal), Detran, Brasil 

Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas disponibilizadas no Portal 

dos Magistrados. Portanto, cabe ao magistrado analisar o estado de 

carência do requerente, a fim de garantir a destinação do benefício da 

gratuidade àqueles que realmente não tem condições de arcar com as 

custas judiciais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, sendo 

essa, a orientação recebida da Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. 

Desse modo, havendo indícios da capacidade financeira da parte que 

pleiteia os benefícios da justiça gratuita, caso do processo em exame que, 

em consulta ao sistema RENAJUD (abaixo), restou verificado que a parte 

autora possui veículo próprio, o indeferimento do pedido é medida que se 

impõe. Lista de Veículos - Total: 2 Placa Placa Anterior UF Marca/Modelo 

Ano Fabricação Ano Modelo Proprietário Restrições Existentes Ações 

OBF6098 MT HYUNDAI/HB20X 1.6A 1.6 A 2013 2014 ROSALVO 

APARECIDO PINTO RIBEIRO Sim ui-button ui-button JYD1668 MT 

VW/VOYAGE S 1985 1985 ROSALVO APARECIDO PINTO RIBEIRO Não 

Todavia, a cópia do holerite, como dito, é insuficiente para a comprovação 

da hipossuficiência, já que não significa que essa seja a sua única renda, 

mesmo porque não trouxe qualquer outro documento que corrobore com 

essa alegação, como extratos de movimentação bancária, cópia de 

declaração de imposto de renda, entre outros, não havendo mínima 

demonstração segura e convincente de que a parte realmente não possui 

capacidade econômica, não em termos de iliquidez, que o capacite a 

arrostar os custos financeiros do processo judicial que ora ajuíza. Deste 

modo, não restou demonstrada a incapacidade financeira da autora, 

conforme determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF. O STJ manteve 

decisão do juízo a quo em caso análogo, negando os benefícios da justiça 

gratuita, por falta de comprovação de hipossuficiência pelo requerente, 

vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. 

FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE 

ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. AFASTADA A APONTADA 

VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de 

pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária 
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gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em 

contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o 

pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o 

magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se 

encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 

881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL 

CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3. O suporte jurídico que lastreou o acórdão 

ora hostilizado emergiu da análise de fatos e provas produzidas nas 

instâncias ordinárias. Rever os fundamentos que ensejaram esse 

entendimento exigiria reapreciação da situação fática, o que é vedado em 

sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de 

Justiça. 4. Por outro lado, o acórdão tratou de forma clara e suficiente a 

controvérsia apresentada, lançando fundamentação jurídica sólida para o 

desfecho da lide. Apenas não foi ao encontro da pretensão do recorrente, 

o que está longe de significar negativa de prestação jurisdicional. 5. 

Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 387107 MT 

2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

25/10/2013). Grifo nosso. Nesse sentido, o entendimento do Eg. Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso em recente julgado: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO– ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA– DECLARAÇÃO DE POBREZA E OUTROS DOCUMENTOS – 

INDEFERIMENTO – INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO COMPROVADA – 

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme o inciso LXXIV 

do art. 5º da Constituição Federal o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Na 

hipótese, não ficou demonstrada a impossibilidade de arcar com as custas 

processuais, eis que os rendimentos da Agravante, embora não sejam 

elevadíssimos, são suficientes para o pagamento das custas processuais 

que, em relação ao valor em discussão não se mostra significativo a 

justificar o deferimento da gratuidade.” (AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 

84501/2016 - CLASSE CNJ - 202 COMARCA CAPITAL. RELATOR Marcio 

Aparecido Guedes. 16/11/2016). Grifo nosso. Com fundamento no 

exposto, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita postulado pela parte 

autora. Intime-se a parte autora, para recolher as custas processuais 

iniciais em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial nos 

termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo Civil. 

Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me os autos conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008311-56.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGAS ROSA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA OAB - MT14613-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MR3 MINERACAO EIRELI - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1008311-56.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: 

DOMINGAS ROSA DA SILVA EXECUTADO: MR3 MINERACAO EIRELI - EPP, 

Vistos etc. Analisando os autos, verifica-se que a parte requerente 

pretende em sua exordial a concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita. O assunto é de ordem pública, de modo que se 

sobrepõe ao caráter dispositivo de algumas normas processuais e se 

refletem, no mínimo, na definição do procedimento, na delimitação da 

competência dos órgãos jurisdicionais, na arrecadação devida ao Estado 

e na remuneração dos serviços judiciários, públicos ou privatizados. 

Nesse seguimento, de acordo com o Ofício-Circular nº 28/2019-PRES, 

datado em 17 de Abril de 2019, redigido pelo Presidente do Tribunal de 

Justiça, Excelentíssimo Senhor Desembargador Carlos Alberto Alves da 

Rocha, recomenda-se que o (a) juiz (a) “por meio de sua assessoria, 

atente-se à importância da conferência minuciosa da arrecadação das 

guias no PJe. Esta ação é de extrema relevância para otimização e 

minoração no impacto da arrecadação do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso.” Assim, sendo recebido o feito, deve o juízo averiguar 

atentamente se houve o recolhimento das custas pertinentes, e, havendo 

pedido de assistência judiciária gratuita, deve o juízo antes mesmo de 

eventual manifestação da parte contrária, proceder com uma averiguação, 

ainda que de forma superficial, sobre as condições financeiras da parte 

que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se 

necessário, com consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita 

Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas 

disponibilizadas no Portal dos Magistrados. Portanto, cabe ao magistrado 

analisar o estado de carência do requerente, a fim de garantir a 

destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem 

condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento 

próprio e de sua família, sendo essa, a orientação recebida da 

Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. Desse modo, havendo indícios 

da capacidade financeira da parte que pleiteia os benefícios da justiça 

gratuita, caso do processo em exame que, em consulta ao sistema 

RENAJUD (abaixo), restou verificado que a parte autora possui veículo 

próprio, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Lista de 

Veículos - Total: 2 Placa Placa Anterior UF Marca/Modelo Ano Fabricação 

Ano Modelo Proprietário Restrições Existentes Ações QCO8586 MT 

HYUNDAI/IX35 GL 2018 2019 DOMINGAS ROSA DA SILVA Sim ui-button 

ui-button KAN6719 MT FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX 2006 2006 DOMINGAS 

ROSA DA SILVA Sim Todavia, a cópia do holerite, como dito, é insuficiente 

para a comprovação da hipossuficiência, já que não significa que essa 

seja a sua única renda, mesmo porque não trouxe qualquer outro 

documento que corrobore com essa alegação, como extratos de 

movimentação bancária, entre outros, não havendo mínima demonstração 

segura e convincente de que a parte realmente não possui capacidade 

econômica, não em termos de iliquidez, que o capacite a arrostar os 

custos financeiros do processo judicial que ora ajuíza. Deste modo, não 

restou demonstrada a incapacidade financeira da autora, conforme 

determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF. O STJ manteve decisão do 

juízo a quo em caso análogo, negando os benefícios da justiça gratuita, 

por falta de comprovação de hipossuficiência pelo requerente, vejamos: 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO 

ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO 

ART. 131 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com 

o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de 

presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, 

o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência 

judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas 

razões para crer que o requerente não se encontra no estado de 

miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS 

FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3. O suporte 

jurídico que lastreou o acórdão ora hostilizado emergiu da análise de fatos 

e provas produzidas nas instâncias ordinárias. Rever os fundamentos que 

ensejaram esse entendimento exigiria reapreciação da situação fática, o 

que é vedado em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do 

Superior Tribunal de Justiça. 4. Por outro lado, o acórdão tratou de forma 

clara e suficiente a controvérsia apresentada, lançando fundamentação 

jurídica sólida para o desfecho da lide. Apenas não foi ao encontro da 

pretensão do recorrente, o que está longe de significar negativa de 

prestação jurisdicional. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no 

AREsp: 387107 MT 2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 25/10/2013). Grifo nosso. Nesse sentido, o 

entendimento do Eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em 

recente julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO– 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA– DECLARAÇÃO DE POBREZA E 

OUTROS DOCUMENTOS – INDEFERIMENTO – INSUFICIÊNCIA DE 

RECURSOS NÃO COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Conforme o inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal 

o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos. Na hipótese, não ficou 

demonstrada a impossibilidade de arcar com as custas processuais, eis 

que os rendimentos da Agravante, embora não sejam elevadíssimos, são 

suficientes para o pagamento das custas processuais que, em relação ao 

valor em discussão não se mostra significativo a justificar o deferimento 

da gratuidade.” (AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 84501/2016 - CLASSE 

CNJ - 202 COMARCA CAPITAL. RELATOR Marcio Aparecido Guedes. 

16/11/2016). Grifo nosso. Com fundamento no exposto, INDEFIRO o pedido 

de Justiça Gratuita postulado pela parte autora. Intime-se a parte autora, 
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para recolher as custas processuais iniciais em 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial nos termos do artigo 321, parágrafo único 

do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo acima mencionado, 

voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008266-52.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA COSTA DA SLVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON PEREIRA PRADO OAB - MT14521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C&A MODAS LTDA. (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1008266-52.2020.8.11.0041. AUTOR: 

ANDREIA COSTA DA SLVA REU: C&A MODAS LTDA. Vistos etc. 

Analisando os autos, verifica-se que a parte requerente pretende em sua 

exordial a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. O 

assunto é de ordem pública, de modo que se sobrepõe ao caráter 

dispositivo de algumas normas processuais e se refletem, no mínimo, na 

definição do procedimento, na delimitação da competência dos órgãos 

jurisdicionais, na arrecadação devida ao Estado e na remuneração dos 

serviços judiciários, públicos ou privatizados. Nesse seguimento, de 

acordo com o Ofício-Circular nº 28/2019-PRES, datado em 17 de Abril de 

2019, redigido pelo Presidente do Tribunal de Justiça, Excelentíssimo 

Senhor Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, recomenda-se 

que o (a) juiz (a) “por meio de sua assessoria, atente-se à importância da 

conferência minuciosa da arrecadação das guias no PJe. Esta ação é de 

extrema relevância para otimização e minoração no impacto da 

arrecadação do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.” Assim, 

sendo recebido o feito, deve o juízo averiguar atentamente se houve o 

recolhimento das custas pertinentes, e, havendo pedido de assistência 

judiciária gratuita, deve o juízo antes mesmo de eventual manifestação da 

parte contrária, proceder com uma averiguação, ainda que de forma 

superficial, sobre as condições financeiras da parte que pleiteia os 

benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se necessário, com consulta 

ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita Federal), Detran, Brasil 

Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas disponibilizadas no Portal 

dos Magistrados. Portanto, cabe ao magistrado analisar o estado de 

carência do requerente, a fim de garantir a destinação do benefício da 

gratuidade àqueles que realmente não tem condições de arcar com as 

custas judiciais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, sendo 

essa, a orientação recebida da Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. 

Deste modo, não restou demonstrada a incapacidade financeira da autora, 

conforme determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF. O STJ manteve 

decisão do juízo a quo em caso análogo, negando os benefícios da justiça 

gratuita, por falta de comprovação de hipossuficiência pelo requerente, 

vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. 

FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE 

ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. AFASTADA A APONTADA 

VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de 

pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em 

contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o 

pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o 

magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se 

encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 

881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL 

CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3. O suporte jurídico que lastreou o acórdão 

ora hostilizado emergiu da análise de fatos e provas produzidas nas 

instâncias ordinárias. Rever os fundamentos que ensejaram esse 

entendimento exigiria reapreciação da situação fática, o que é vedado em 

sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de 

Justiça. 4. Por outro lado, o acórdão tratou de forma clara e suficiente a 

controvérsia apresentada, lançando fundamentação jurídica sólida para o 

desfecho da lide. Apenas não foi ao encontro da pretensão do recorrente, 

o que está longe de significar negativa de prestação jurisdicional. 5. 

Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 387107 MT 

2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

25/10/2013). Grifo nosso. Extrai-se ainda que se trata de ação de 

pequeno valor, enquadrando-se ao disposto na Lei 9.099/95. Quem opta 

por litigar na Justiça comum, tendo o direito de ingressar com seu 

processo nos juizados especiais, renuncia à assistência judiciária gratuita. 

O entendimento levou a 20ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul a manter sentença que negou a concessão do benefício a 

uma consumidora em litígio com sua prestadora de serviços de telefonia. 

Para relator do recurso na corte, Desembargador Carlos Cini Marchionatti, 

os JECs têm plenas condições de solucionar com rapidez, segurança e 

sem despesas a situação em questão. Assim, o uso do processo comum, 

contemporizado pela assistência judiciária gratuita desnecessária, 

caracteriza uma espécie velada de ‘‘manipulação da jurisdição’’, que não 

pode ser aceita. ‘‘É compreensível que os advogados de um modo geral 

prefiram o processo comum, do qual tende a resultar maior remuneração 

merecida na medida do critério do trabalho, o que não quer dizer que seja 

aceitável ou determinante do processo comum.’’ Ademais, embora tenha 

se consolidado a orientação de que a parte pode optar pelo processo 

comum ou especial, os tempos são outros. Além disso, essa concepção 

gerou um sério desvirtuamento dos serviços forenses: a concessão 

abusiva de assistência judiciária para processo comum, quando a 

demanda seria típica de juizados especiais. Colho da jurisprudência: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 

PROCESSO COMUM. PROCESSO ESPECIAL NOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS. O processo judicial deve ser aplicado na sua perspectiva 

institucional da solução dos conflitos cíveis, mas tem servido à feição 

predominante corporativa, que se expressa de diversas maneiras e que o 

desvirtua, entre elas a questão da qual trata o atual agravo de 

instrumento. O processo comum é dispendioso, e vige a regra da 

antecipação das despesas, salvo assistência judiciária gratuita às 

pessoas necessitadas. A pretensão é daquelas típicas ao Juizado 

Especial Cível, onde o processo transcorre livre de despesas à parte 

demandante. Estando à disposição o Juizado Especial Cível, um dos 

maiores exemplos de cidadania que o País conhece, em condições de 

resolver com celeridade, segurança e sem despesas a situação do caso, 

o uso do processo comum, em assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de manipulação da 

jurisdição. Caracteriza-se, assim, fundada razão para o indeferimento do 

benefício, sem prejuízo do envio da causa ao Juizado Especial Cível.” 

(TJ/RS Nº 70068368687 (Nº CNJ: 0047062-70.2016.8.21.7000)) Vale ainda 

ressaltar que, o acesso do autor a justiça não restará prejudicado pelo 

indeferimento da assistência judiciária gratuita, visto que os juizados 

especiais têm competência para julgar causa cíveis de menor 

complexidade, e o acesso independerá, em primeiro grau de jurisdição do 

pagamento de custas, taxas ou despesas, nos termos do art. 54 da lei 

9099/95. Com fundamento no exposto, INDEFIRO o pedido de Justiça 

Gratuita postulado pela parte autora. Intime-se a parte autora, para 

recolher as custas processuais iniciais em 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial nos termos do artigo 321, parágrafo único do 

Código de Processo Civil. Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me 

os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005014-41.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON GONCALVES PINHEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAIR HOLEMBACH LAMARQUE (REU)

TEREZA DA SILVA LAMARQUE (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1005014-41.2020.8.11.0041. AUTOR: EDSON 

GONCALVES PINHEIRO REU: ADAIR HOLEMBACH LAMARQUE, TEREZA 

DA SILVA LAMARQUE Vistos etc. Inicialmente, denota-se que a parte 

autora não colacionou aos autos a matrícula atualizada do imóvel em litigio, 

por tanto, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 
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colacionar ao feito a matrícula completa e atualizada do bem que pretende 

adjudicar, sob pena de indeferimento da petição inicial. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008616-40.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1008616-40.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALEXANDRE GOMES DA SILVA REU: SEGURADORA LÍDER Vistos etc. 

Inicialmente, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita a parte 

autora, por atender os requisitos legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os 

requisitos, designo audiência de conciliação para o dia 23/06/2020 às 

12h30min, nos termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a 

CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 03. Fica a parte autora intimada na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a 

parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 

334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para contestação, 

de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir da audiência 

ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a 

parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008461-37.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA BATISTA DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1008461-37.2020.8.11.0041. AUTOR: 

MARCELA BATISTA DE LIMA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 23/06/2020 às 14:00min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

02. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008955-96.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENI ZOCAL (AUTOR(A))

ALICE FERNANDES DA SILVA (AUTOR(A))

BEATRIZ FERNANDES BOEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLEN CANDIDO LOPES OAB - MT11608/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1008955-96.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROSENI ZOCAL, ALICE FERNANDES DA SILVA, BEATRIZ FERNANDES 

BOEIRA DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária 

gratuita a parte autora, por atender os requisitos legais (artigo 98, CPC). 

Preenchidos os requisitos, designo audiência de conciliação para o dia 

23/06/2020 às 09h15min, nos termos do artigo 334 do CPC, que será 

realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 04. Fica a parte 

autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE 

e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 

334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir representantes por 

meio de procuração específica, como poderes para negociar e transigir 

(CPC, art. 334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir 

da audiência ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 

335, I). Se a parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1006210-46.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO TEIXEIRA DE REZENDE (AUTOR(A))

FANAVIA RODRIGUES BIANCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON RODRIGUES CARVALHO OAB - MT17514-O 

(ADVOGADO(A))

HERVITAN CRISTIAN CARULLA OAB - MT19133-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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JOSE ROBERTO CESARIO (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1006210-46.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

EVANDRO TEIXEIRA DE REZENDE, FANAVIA RODRIGUES BIANCO REU: 

JOSE ROBERTO CESARIO Vistos etc. No decisório de ID. 29249446 foi 

indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita. Após, compareceu a 

requerente, por meio do petitório de ID. 29569676, pleiteando pela 

reconsideração da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça, trazendo 

aos autos a cópia da carteira de trabalho e faturas de energia elétrica e 

abastecimento de água. Faço consignar ainda, que a decisão que indefere 

justiça gratuita, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, portanto, 

qualquer pretensão de modificação quanto ao seu teor deve ser feita, se 

for o caso, pelo Egrégio Tribunal de Justiça, mediante provocação através 

de interposição de recurso correspondente, pois é o remédio processual 

destinados a corrigir erro de forma (vício de procedimento) ou reexaminar 

provas. Ademais, o nosso ordenamento jurídico, não prevê o pedido de 

reconsideração de qualquer tipo de decisão. Nesse sentido, é a 

jurisprudência: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO (ARTIGO 557, § 

1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL)-INTEMPESTIVIDADE.1. O pedido de 

reconsideração não está previsto na legislação processual e não se 

presta à suspensão do prazo para eventual recurso. 2. Agravo 

intempestivo." (TRF 3ª REGIÃO, AC - APELAÇÃO CIVEL 1217339, 

Processo: 00258990920034036100, Órgão Julgador: Quarta Turma, Rel. 

Des. Fed. Fabio Prieto, Data da decisão: 12/02/2009, e-DJF3 Judicial 2 

DATA: 26/05/2009, pág. 544). Destaquei. “PROCESSO CIVIL – AGRAVO 

DE INSTRUMENTO –RECURSO DE APELAÇÃO – PEDIDO DE 

RECONSIDERAÇÃO DE SENTENÇA – INTEMPESTIVIDADE. Não existe 

pedido de reconsideração de sentença. - recurso intempestivo não 

recebido pelo juízo a quo."(TRF 2ª REGIÃO, AG - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO 15785, Processo: 9602200022, Órgão Julgador: Sexta 

Turma, Rel. Des. Fed. André Kozlowski, Data da decisão: 14/05/2003, DJU 

DATA: 01/09/2003, pág. 264). Destaquei. Ante o exposto e diante da 

ausência de previsão legal, REJEITO o pedido de reconsideração. 

Ademais, CUMPRA-SE a decisão retro ID: 29249446. Cuiabá-MT. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008511-63.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BLENNER OLIVEIRA MENDES COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1008511-63.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

BLENNER OLIVEIRA MENDES COSTA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 23/06/2020 às 14:15min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

02. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1052346-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA GUMIERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELEON DE MORAES SANTOS OAB - MT22028/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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1052346-38.2019.8.11.0041. REQUERENTE: 

ROSANGELA GUMIERO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Analisando os autos, 

verifica-se que, foi oportunizado a parte autora, o prazo de 15 (quinze) 

dias, para que fosse juntado documentos que comprovassem a sua 

hipossuficiência econômica. Em que pese à oportunização, o autor 

comparece nos autos, trazendo somente a cópia da carteira de trabalho e 

extrato bancário, os mesmos documentos que juntou anteriormente. 

Assim, passo a análise da medida pleiteada. O assunto é de ordem 

pública, de modo que se sobrepõe ao caráter dispositivo de algumas 

normas processuais e se refletem, no mínimo, na definição do 

procedimento, na delimitação da competência dos órgãos jurisdicionais, na 

arrecadação devida ao Estado e na remuneração dos serviços judiciários, 

públicos ou privatizados. Nesse seguimento, de acordo com o 

Ofício-Circular nº 28/2019-PRES, datado em 17 de Abril de 2019, redigido 

pelo Presidente do Tribunal de Justiça, Excelentíssimo Senhor 

Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, recomenda-se que o (a) 

juiz (a) “por meio de sua assessoria, atente-se à importância da 

conferência minuciosa da arrecadação das guias no PJe. Esta ação é de 

extrema relevância para otimização e minoração no impacto da 

arrecadação do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.” Assim, 

sendo recebido o feito, deve o juízo averiguar atentamente se houve o 

recolhimento das custas pertinentes, e, havendo pedido de assistência 

judiciária gratuita, deve o juízo antes mesmo de eventual manifestação da 

parte contrária, proceder com uma averiguação, ainda que de forma 

superficial, sobre as condições financeiras da parte que pleiteia os 

benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se necessário, com consulta 

ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita Federal), Detran, Brasil 

Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas disponibilizadas no Portal 

dos Magistrados. Portanto, cabe ao magistrado analisar o estado de 
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carência do requerente, a fim de garantir a destinação do benefício da 

gratuidade àqueles que realmente não tem condições de arcar com as 

custas judiciais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, sendo 

essa, a orientação recebida da Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. 

Isto posto, não havendo indícios da incapacidade financeira da parte que 

pleiteia os benefícios da justiça gratuita, caso do processo em exame em 

que o demandante não colacionou nos autos documentos que corroborem 

com a alegada hipossuficiência, tais como declaração de hipossuficiência, 

holerite, carteira de trabalho, extratos bancários ou declaração de imposto 

de renda, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Deste modo, 

não restou demonstrada a incapacidade financeira da autora, conforme 

determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF. O STJ manteve decisão do 

juízo a quo em caso análogo, negando os benefícios da justiça gratuita, 

por falta de comprovação de hipossuficiência pelo requerente, vejamos: 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO 

ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO 

ART. 131 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com 

o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de 

presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, 

o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência 

judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas 

razões para crer que o requerente não se encontra no estado de 

miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS 

FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3. O suporte 

jurídico que lastreou o acórdão ora hostilizado emergiu da análise de fatos 

e provas produzidas nas instâncias ordinárias. Rever os fundamentos que 

ensejaram esse Posto isso, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita e 

DETERMINO a intimação da parte autora para recolher as custas 

processuais iniciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena do seu 

indeferimento, nos termos do artigo 321 do CPC. Decorrido o prazo acima 

mencionado, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0055545-27.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM MARCELINO DE OLIVEIRA NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN OAB - MT10657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AEMER LEITE MOUSSA (REU)

SONIA MARIA LEITE MOUSSA (REU)

CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA (REU)

JAMEL LEITE MOUSSA (REU)

ZORAIDE LEITE MOUSSA (REU)

FABRICIO BARBOSA GARCIA (REU)

RANMED LEITE MOUSSA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DOMINGOS SAVIO FERREIRA DA COSTA OAB - MT7672-O 

(ADVOGADO(A))

FABIANO GODA OAB - MT7188-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 0055545-27.2015.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOAQUIM MARCELINO DE OLIVEIRA NETO REU: ZORAIDE LEITE MOUSSA, 

FABRICIO BARBOSA GARCIA, CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA, JAMEL 

LEITE MOUSSA, AEMER LEITE MOUSSA, SONIA MARIA LEITE MOUSSA, 

RANMED LEITE MOUSSA Vistos etc. Analisando os autos, verifica-se que 

a ré Zoraide, citada via Edital não se manifestou. Dessa forma, em 

atendimento ao princípio do contraditório, nomeio a DEFENSORIA PÚBLICA 

ESDATUAL desta Comarca, para funcionar nestes autos como CURADOR 

ESPECIAL da requerida, com fulcro no artigo 72, inciso II, segunda figura, 

do CPC. INTIME-SE o curador especial acerca da nomeação bem como 

para que, no prazo legal, apresente defesa ao pedido formulado. Após, 

INTIME-SE a parte requerente para manifestação, devendo também 

demonstrar nos autos o interesse de agir e a necessidade da prestação 

jurisdicional para obtenção da tutela almejada, haja vista que não há 

pretensão resistida dos requeridos e tampouco negativa do Cartório para 

averbação do imóvel, sob pena de extinção. Cumpra-se. Intime-se. 

Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008042-17.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA LUCIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1008042-17.2020.8.11.0041. REQUERENTE: 

SANDRA LUCIA DA SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 23/06/2020 às 13h45min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

04. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008464-89.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BALANCAS MERCOSUL LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CHARLES DANIEL DUVOISIN OAB - PR22058 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONTORNO LESTE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1008464-89.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

BALANCAS MERCOSUL LTDA. REU: CONTORNO LESTE INVESTIMENTOS 

E PARTICIPACOES LTDA Vistos etc. Verifica-se que a ação foi distribuída 

sem o devido recolhimento das custas do Estado de Mato Grosso, sendo 

assim DETERMINO a intimação do requerente, na pessoa de seu 

procurador para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolher e/ou apresentar a 

guia de custas/taxas judiciarias devidamente pagas, sob as penas da lei, 

conforme Artigo 2º, Parágrafo Único da Portaria 844/2018-PRES do TJ-MT. 

Após, conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009203-62.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELY DO CARMO BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1009203-62.2020.8.11.0041. REQUERENTE: 

ROSELY DO CARMO BUENO REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 23/06/2020 às 11:15min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

06. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008905-70.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUELLY APARECIDA DA SILVA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1008905-70.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

SUELLY APARECIDA DA SILVA PEREIRA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os 

requisitos legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo 

audiência de conciliação para o dia 23/06/2020 às 12h45min, nos termos 

do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 03. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009182-86.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON CESAR DE CASTRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1009182-86.2020.8.11.0041. AUTOR: 

ADILSON CESAR DE CASTRO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 23/06/2020 às 11:00min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

06. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 
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Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008519-40.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRAULINO ANUNCIACAO DE FRANCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1008519-40.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

BRAULINO ANUNCIACAO DE FRANCA REU: SEGURADORA LÍDER Vistos 

etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita a 

parte autora, por atender os requisitos legais (artigo 98, CPC). 

Preenchidos os requisitos, designo audiência de conciliação para o dia 

23/06/2020 às 08h00min, nos termos do artigo 334 do CPC, que será 

realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 03. Fica a parte 

autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE 

e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 

334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir representantes por 

meio de procuração específica, como poderes para negociar e transigir 

(CPC, art. 334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir 

da audiência ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 

335, I). Se a parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009213-09.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO DA COSTA ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1009213-09.2020.8.11.0041. AUTOR: 

ALESSANDRO DA COSTA ALMEIDA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 23/06/2020 às 11:45min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

06. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009302-32.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR MARQUES DEUGADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICK SHARON DOS SANTOS OAB - MT0014712A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1009302-32.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ARTUR MARQUES DEUGADO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 23/06/2020 às 12:00min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

06. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 
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comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046769-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELBA GISLAINE DE FREITAS FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON PELLIZZARI OAB - MT13831-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1046769-79.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ELBA GISLAINE DE FREITAS FERREIRA REU: SEGURADORA LÍDER Vistos 

etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita a 

parte autora, por atender os requisitos legais (artigo 98, CPC). 

Preenchidos os requisitos, designo audiência de conciliação para o dia 

23/06/2020 às 14h15min, nos termos do artigo 334 do CPC, que será 

realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 06. Fica a parte 

autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE 

e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 

334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir representantes por 

meio de procuração específica, como poderes para negociar e transigir 

(CPC, art. 334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir 

da audiência ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 

335, I). Se a parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009383-78.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIAS LINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1009383-78.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

IZAIAS LINO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos 

etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita a 

parte autora, por atender os requisitos legais (artigo 98, CPC). Trata-se de 

Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em que a parte autora 

alega que, ao buscar previamente o protocolo do requerimento 

administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do recebimento por 

parte da sucursal da seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a 

negativa tácita do processo administrativo, assim como se restou 

configurada violação ao disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, 

motivo pelo qual se faz mister a análise percuciente da matéria envolta nos 

autos. Como é cediço, no julgamento do RE 631.240/MG, realizado em 

sede de repercussão geral, entendeu o Supremo Tribunal Federal que 

carece de interesse de agir, poe ausência de pretensão resistida, a parte 

que não demonstra ter realizado requerimento administrativo perante ao 

Instituto Nacional de Seguro Social – INSS. E, por meio do RE nº 

839.314/MA, interposto por segurado contra acórdão de Turma Recursal 

Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal entendimento às demandas de seguro 

DPVAT, decidindo o caso monocraticamente, no sentido da necessidade 

de prévio requerimento administrativo também nessas demandas. Por 

expressa determinação legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete 

a qualquer seguradora consorciada o recebimento dos documentos 

necessários ao procedimento do pedido administrativo do segurado, 

inclusive mediante “recibo, que os especificará”. Posto isto, diante da 

obrigatoriedade da seguradora ré em receber o requerimento 

administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu protocolo 

implica no interesse de agir da parte autora, por caracterizar resistência à 

pretensão administrativa. Sendo assim, considerando a recusa no 

recebimento do requerimento administrativo por parte da seguradora 

demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o processamento da 

presente demanda. No mais, designo audiência de conciliação para o dia 

23/06/2020 às 12:00min, nos termos do artigo 334 do CPC, que será 

realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 07. Fica a parte 

autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE 

e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 

334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir representantes por 

meio de procuração específica, como poderes para negociar e transigir 

(CPC, art. 334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir 

da audiência ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 

335, I). Se a parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004284-30.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALISON EDSON SOUZA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1004284-30.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

WALISON EDSON SOUZA SANTOS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 
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considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 23/06/2020 às 11:00min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

07. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009420-08.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA APARECIDA NERES MOREIRA (AUTOR(A))

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 (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1009420-08.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

AMANDA APARECIDA NERES MOREIRA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os 

requisitos legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo 

audiência de conciliação para o dia 23/06/2020 às 12h15min, nos termos 

do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 07. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005376-43.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ LOPES VIEGAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1005376-43.2020.8.11.0041. AUTOR: LUIZ 

LOPES VIEGAS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária 

gratuita a parte autora, por atender os requisitos legais (artigo 98, CPC). 

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em que a 

parte autora alega que, ao buscar previamente o protocolo do 

requerimento administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do 

recebimento por parte da sucursal da seguradora requerida, o que 

sustenta caracterizar a negativa tácita do processo administrativo, assim 

como se restou configurada violação ao disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 

6.194/74, motivo pelo qual se faz mister a análise percuciente da matéria 

envolta nos autos. Como é cediço, no julgamento do RE 631.240/MG, 

realizado em sede de repercussão geral, entendeu o Supremo Tribunal 

Federal que carece de interesse de agir, poe ausência de pretensão 

resistida, a parte que não demonstra ter realizado requerimento 

administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social – INSS. E, por 

meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra acórdão de 

Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal entendimento às 

demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso monocraticamente, no 

sentido da necessidade de prévio requerimento administrativo também 

nessas demandas. Por expressa determinação legal do Artigo 5º, §2º da 

Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora consorciada o 

recebimento dos documentos necessários ao procedimento do pedido 

administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 23/06/2020 às 11:15min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

07. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009340-44.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDEVANIR ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1009340-44.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

EDEVANIR ALVES DOS SANTOS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 
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entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 23/06/2020 às 11:45min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

07. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034173-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. N. D. S. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1034173-63.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

M. N. D. S. M. REU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT que M. N. D. S. M., menor impúbere, representada neste ato por 

sua genitora MARCIA OLIVEIRA DA SILVA, move em desfavor de 

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, alegando, em suma, que 

foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 14.12.2018, tendo 

resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver a 

requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação, além 

de documentos, arguiu preliminares de mérito, bem como combateu o 

mérito da demanda, pugnando pela improcedência da ação. Realizada a 

pericia médica no segurado, foi quantificado o grau de lesão apresentado 

pelo requerente. A parte autora impugnou a Contestação. É o relatório. 

Decido. De início, registra-se que a análise do feito em questão se 

enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo 

Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para proferir 

sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 

(Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento de 

processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento 

de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA INCLUSÃO DA SEGURADORA 

LÍDER NO POLO PASSIVO Inicialmente, observo que as seguradoras 

compõem, por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um 

consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das indenizações. 

Assim, qualquer delas pode responder, total ou parcialmente, pelo 

pagamento da indenização, sendo evidente que os valores pagos são 

compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização 

por pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não 

identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos 

valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio 

constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que 

operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo razão para incluir a 

Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT nesta lide, 

providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do pólo passivo da ação. DA FALTA 

DE INTERESSE DE AGIR – REGULAÇÃO PENDENTE No que diz respeito a 

não comprovação da entrega da documentação ou apresentação de 

requerimento administrativo para o pagamento da indenização securitária, 

cumpre destacar que o nosso sistema é o de jurisdição única, de acordo 

com Hely Lopes Meirelles, cujo corolário é o princípio da inafastabilidade 

do controle judicial ou do direito de ação, consagrado no artigo 5º, inciso 

XXXV, da Constituição Federal, que define que a lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. A esse respeito 

é oportuno trazer à baila os ensinamentos do insigne jurista Nelson Nery 

Junior, quando ao discorrer sobre o princípio da inafastabilidade do 

controle judicial assevera que: Pelo princípio constitucional do direito de 

ação, todos têm o direito de obter do Poder Judiciário a tutela jurisdicional 

adequada. Não é suficiente o direito à tutela jurisdicional. É preciso que 

esta tutela seja a adequada, sem o que estaria vazio de sentido o 

princípio. Quando a tutela adequada para o jurisdicionado for medida 

urgente, o juiz, preenchidos os requisitos legais, tem de concedê-la, 

independentemente de haver lei autorizando, ou, ainda, que haja lei 

proibindo a tutela urgente. (...) A CF de 1988 não repetiu a ressalva 

contida no texto revogado, de modo que não mais se permite, nos sistema 

constitucional brasileiro, a denominada jurisdição condicionada ou 

instância administrativa de curso forçado. Já se decidiu que não é de 

acolher-se a alegação da Fazenda Pública, em ação judicial, de que não 

foram esgotadas as vias administrativas para obter-se o provimento que 

se deseja em juízo. Dessa forma, o direito subjetivo de ação da parte 

autora não está condicionado a qualquer óbice de cunho administrativo 

para o seu exercício, bastando apenas, para ingressar em Juízo e receber 

a tutela jurisdicional, que estejam preenchidas as condições da ação, 

portanto, o postulante não está obrigado a ingressar ou a esgotar a via 

administrativa para só então procurar amparo na via judicial. Aliás, nesse 

sentido são os arrestos trazidos a colação a seguir: PROCESSUAL. 

SERVIDOR. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. REQUERIMENTO NA VIA 

ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. INTERESSE EM AGIR 

CARACTERIZADO. PRINCÍPIO DO LIVRE ACESSO À INSTÂNCIA JUDICIAL. 

- A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, com base no cânon 

constitucional que preconiza o livre acesso ao Poder Judiciário, é pacífica 

no sentido de que a exaustão da instância administrativa não é condição 

para o pleito judicial. - Patente a existência do interesse em agir, de vez 

que desnecessário o prévio requerimento na via administrativa para 

ensejar o ingresso na via judiciária, mormente quando a vantagem 

pleiteada é imposta à administração por imperativo legal. - Recurso 

especial conhecido. (REsp 261158/SP, Rel. Ministro VICENTE LEAL, SEXTA 

TURMA, julgado em 22.08.2000, DJ 11.09.2000 p. 306). “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 
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obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Note-se que desnecessidade 

de ingressar ou esgotar as vias administrativas para buscar a tutela do 

perante o Poder Judiciário não abrange apenas os litígios envolvendo 

particulares e a administração pública, mas também os conflitos de ordem 

privada. Ademais, releva ponderar que não se faz necessário ocorrer 

lesão ao direito para que a parte busque a tutela jurisdicional. A ameaça 

de lesão já autoriza o eventual prejudicado a ingressar em juízo para 

resguardar seu direito, com mais razão quando aquela se efetiva pelo 

cumprimento inadequado e parcial do dever legal de que trata o seguro 

obrigatório em exame. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar suscitada. CARÊNCIA DE AÇÃO - BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA SEM VALIDADE - NÃO AVERIGUAÇÃO DOS FATOS A 

matéria preliminar se confunde com o mérito e como tal será apreciada. 

Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se 

que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano 

pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de qualquer 

um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que o autor traz aos autos conjunto probatório razoável 

à atestar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser observado 

o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento da 

indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

transito. Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 14.12.2018, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 
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repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 25% do membro inferior 

direito. Dessa forma, a invalidez permanente do autor decorreu do 

acidente narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto 

probatório colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela 

em consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos 

membros inferiores terá a vítima direito a 70% do valor total da indenização 

que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, 

leve a perda da parte requerente, terá essa o direito de 25% sobre 70% 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: MEMBRO INFERIOR 

DIREITO: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *25% sobre R$ 9.450,00 

= R$ 2.362,50 Total: R$ 2.362,50 No tocante a correção monetária em 

seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o 

evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO 

INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o 

termo inicial da correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo 

Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 

- Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a 

data de incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento 

da indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os 

juros de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da 

importância R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a 

partir da data do acidente (14.12.2018) e juros de mora de 1% ao mês, 

desde a citação. Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. Nos 

termos do artigo 178, II do Código de Processo Civil, conceda-se vista dos 

autos ao Ministério Público. P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, 

determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito em Substituição

Sentença Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1006850-49.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO LAURENTINO BOMFIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA FERNANDES DA SILVA OAB - MT10589-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO NS TRANSPORTES URBANOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006850-49.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: PAULO LAURENTINO BOMFIM REQUERIDO: EXPRESSO NS 

TRANSPORTES URBANOS LTDA Vistos etc. Trata-se de Habilitação 

proposta por ANGELO BARBOSA DOS SANTOS, ANA PAULA 

LAURENTINO BOMFIM, PATRICIA PEREIRA DA SILVA, LUIZ CARLOS 

PEREIRA DA SILVA e PAULO LAURENTINO BOMFIM, no qual estão 

objetivando a habilitação nos autos 10019-13.2010.811.0041 (cód. 

428156). Contudo, a referida habilitação nos autos foi proposta como uma 

ação autônoma, quando deveria ter sido movida no bojo dos autos da 

ação principal, como preceitua o art. 689 do NCPC. Art. 689. 

Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância 

em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo. Em 

resumo, a habilitação nos autos possui um procedimento próprio, previsto 

nos arts. 687 a 692 do atual CPC, devendo a petição observar os 

requisitos previstos nos referidos artigos, sendo inaplicável o princípio da 

fungibilidade à espécie, tendo em vista que se cuida de erro grosseiro. 

Dessa forma, considerando a redação artigo 689 do NCPC, que normatiza 

que este procedimento precisa ser protocolado no bojo dos autos da ação 

principal, e não como uma ação autônoma, torna-se inviável o recebimento 

deste feito. Assim, diante da ausência de pressuposto de constituição e 

de desenvolvimento válido e regular do processo, indefiro a petição inicial 

e, via de consequência, JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, com fulcro no que dispõe o art. 485, IV do Código de 

Processo Civil. Sem custas. P.R.I. Transitado em julgado, arquivem-se os 

autos, com as baixas de estilo e formalidades legais. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038250-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO ALBERTO RIBEIRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MATHEUS ANDRADE VENZEL OAB - PR96329 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1038250-18.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIO ALBERTO RIBEIRO REU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO Vistos etc. Trata-se de AÇÃO COMINATÓRIA DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZERCOM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, proposta 

por MÁRIO ALBERTO RIBEIRO em face de COOPERATIVA DE SERVIÇOS 

MÉDICOS UNIMED CUIABÁ, visando o autor que a ré seja compelida a 

proceder com a sua transferência para vaga de UTI semiglobal e demais 

atendimentos clínicos necessários ao restabelecimento de sua saúde. 

Porém no curso da ação, foi comunicado pela requerida em sua peça de 

defesa que o autor veio a falecer, juntando, nessa ocasião, a respectiva 

certidão de óbito (ID. 27954779). Comparece a Defensoria Pública através 

do petitório de ID. 28562885, requerendo a intimação da Sra. Silvina Analia 

Ribeiro, esta filha/herdeira do autor da ação. É o relatório. Decido. 

Ocorrendo o falecimento do autor, deve o feito ser extinto sem resolução 

de mérito, ante a perda superveniente do objeto da ação, por se tratar de 

direito personalíssimo e intransmissível do autor, nos termos do artigo 485, 

inciso IX , do Código de Processo Civil. “Art. 485. O juiz não resolverá o 

mérito quando: IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada 

intransmissível por disposição legal” Ora, tratando-se de direito 

personalíssimo, não sujeito à transmissão, o advento do mencionado fato 

(morte do autor), em data anterior à sentença, torna impossível o 

julgamento meritório do feito. Nesse sentido: “REMESSA NECESSÁRIA - 

FORNECIMENTO DE HOME CARE - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - NOTÍCIA 
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DO ÓBITO DO PACIENTE OCORRIDO ANTES DA SENTENÇA - PERDA 

SUPERVENIENTE DO OBJETO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - 

SENTENÇA RETIFICADA. Sendo personalíssima a pretensão veiculada na 

ação de obrigação de fazer de origem, o falecimento do seu autor, no 

curso da demanda, induz à perda superveniente do seu objeto e, por 

consequência, a extinção do processo, sem resolução do mérito, na forma 

do artigo 485, IX, do Código de Processo Civil.” (N.U 

0019539-02.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público 

e Coletivo, Julgado em 01/10/2019, Publicado no DJE 11/10/2019) 

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – 

SAÚDE - PEDIDO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – MORTE DO 

REQUERENTE NO CURSO DA AÇÃO – PERDA DO OBJETO – OCORRÊNCIA 

– EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO 

PROVIDO. Em se tratando de direito personalíssimo , portanto, 

intransmissível , o falecimento do autor, anteriormente à prolação da 

sentença, torna o ato judicial inexistente, dada a falta de pressuposto 

processual de existência do processo, acarretando sua extinção sem 

resolução do mérito nos termos do artigo 485, VI e IX do Código de 

Processo Civil. Recurso provido. (N.U 1002947-53.2016.8.11.0006, 

TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 

12/03/2019, Publicado no DJE 13/03/2019) “APELAÇÃO/REMESSA 

NECESSÁRIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — 

FALECIMENTO DA PARTE — PERDA DO OBJETO — EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. [...]Constatado o óbito do autor 

e por se tratar de pretensão personalíssima , imperiosa é a extinção do 

processo sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, VI e IX do 

Código de Processo Civil. [...]” (N.U 0007047-12.2014.8.11.0015, , LUIZ 

CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 11/03/2019) 

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — 

ASSISTÊNCIA À SAÚDE — FALECIMENTO DA PARTE — PERDA DO 

OBJETO — EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – 

SENTENÇA RETIFICADA – APELO PREJUDICADO.1 . A obrigação de 

prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, 

entre os entes públicos, é solidária.2. Constatado o óbito do autor e por se 

tratar de direito personalíssimo , imperiosa é a extinção do processo sem 

resolução do mérito nos termos do artigo 485, VI e IX, do Código de 

Processo Civil.”(N.U 0001885-02.2011.8.11.0028, , HELENA MARIA 

BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 08/10/2018, Publicado no DJE 19/10/2018) Com efeito, quando 

o direito tem caráter personalíssimo é inegável sua temporariedade, uma 

vez que todos estamos aqui de passagem, implicando na extinção do feito 

com o falecimento do seu titular, porque intransferível e intuitu personae. 

Portanto, verifica-se o esvaziamento do objeto da presente ação, pelo 

falecimento do autor, por tratar-se, realmente, de direito personalíssimo, 

uma vez que seu pedido, atendido via tutela antecipatória, resumia-se em 

tratamento médico hospitalares. Logo, não há se falar em habilitação dos 

herdeiros ou sucessores, porque o direito discutido na lide perdera o 

objeto, devido seu caráter personalíssimo e intransmissível. Diante do 

exposto, JULGO EXTINTA a presente ação, ex officio, sem resolução do 

mérito nos termos dos art. 485, VI e IX do Código de Processo Civil. A 

tutela antecipada cessa neste momento, ficando preservados seus efeitos 

pretéritos. CONDENO a parte requerente ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como arcar com a verba honorária, esta 

arbitrada em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa para a 

requerida, na forma prevista no artigo 85, §§ 2° e 8°, do CPC, sendo que 

ficará isenta das custas processuais por ser beneficiária da assistência 

judiciária gratuita, e, terá suspensa a exigibilidade da condenação dos 

honorários advocatícios na forma do artigo 98, § 3° do CPC. P. R. I. Com o 

trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no 

prazo de quinze (15) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

ao ARQUIVO, conforme determinado no capitulo 6, seção 16, item 29, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Intime-se Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1037426-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO DA LUZ SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO DA LUZ SILVA OAB - MT6777-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELLI ROSA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1037426-30.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JAIRO DA LUZ SILVA EXECUTADO: DANIELLI ROSA DOS SANTOS Vistos 

etc. Trata-se de ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizado por 

JAIRO DA LUZ SILVA em face de DANIELLI ROSA DOS SANTOS todos já 

qualificados nos autos. Ao ID. 29338196 as partes apresentaram petitório 

informando que transigiram amigavelmente, requerendo a homologação e 

extinção do feito nos moldes do artigo 487, III alínea b do CPC. O acordo foi 

devidamente subscrito pelos patronos das partes que possuem poderes 

para transigirem e fazer acordo. Diante do exposto, HOMOLOGO por 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

efetivado entre as partes, com fulcro no artigo 487, III alínea b do Código 

de Processo Civil. DETERMINO que seja expedido alvará de levantamento 

da importância mediante transferência para conta indicada pelas partes, 

conforme pactuado. Proceda-se a Baixa da Restrição inserida via 

RENAJUD. Custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

conforme acordado pelas partes. P. R. I. Renunciado o prazo recursal, 

observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as baixas 

de estilo, onde deverá aguardar o cumprimento do acordo, ficando isento 

do recolhimento de custas de desarquivamento caso haja necessidade de 

prosseguimento do feito em decorrência de descumprimento do acordo. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 de fevereiro de 2020. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1008329-77.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA PASSADORE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA PASSADORE DOS SANTOS OAB - MT6084-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008329-77.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROSANGELA PASSADORE DOS SANTOS REU: AZUL LINHAS AEREAS 

Vistos etc. A parte autora comparece por meio do petitório de ID n° 

29584773, requerendo a desistência do presente feito, em razão de ter 

cometido um equivoco no momento da distribuição. De acordo com o artigo 

485, inciso VIII do Código de Processo Civil, extingue-se o processo sem o 

julgamento do mérito: “VIII – homologar a desistência da ação.” Analisando 

os autos, verifica-se que a requerida não foi citada. Diante do exposto, 

HOMOLOGO a desistência e JULGO EXTINTO o processo sem resolução 

do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem 

custas. Não tendo sido angularizada a relação processual por meio da 

citação, incabível a condenação em honorários advocatícios. P.R.I. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se o feito com as formalidades legais e baixas 

de estilo. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003431-21.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON MASCARENHAS GASPAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003431-21.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: WELLINGTON MASCARENHAS GASPAR REQUERIDO: SKY 

SERVIÇOS DE BANDA LARGA Vistos etc. No decisório de ID. 29035220 
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foi indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita. Após, 

compareceu a requerente, por meio do petitório de ID. 29369965, 

pleiteando pela reconsideração da decisão que indeferiu a gratuidade da 

justiça, trazendo aos autos a cópia da carteira de trabalho e faturas de 

energia elétrica e abastecimento de água. Ocorre que além de expor que a 

hipossuficiência econômica não foi demonstrada, a decisão anterior 

também apontou que a referida ação é de menor complexibilidade, e 

poderia ser proposta em um dos juizados especiais, sendo que o acesso 

em primeiro grau de jurisdição, independe do pagamento de custas, taxas 

ou despesas. Não houve a citação da parte contrária e, portanto, não 

ocorreu a triangularização processual. É o relatório. Decido. Conforme se 

vislumbra, a parte autora embora intimada para sanar as irregularidades 

constantes da petição inicial, não o fez, apresentando pedido de 

reconsideração. Extrai-se ainda que se trata de ação de pequeno valor, 

enquadrando-se ao disposto na Lei 9.099/95. Quem opta por litigar na 

Justiça comum, tendo o direito de ingressar com seu processo nos 

juizados especiais, renuncia à assistência judiciária gratuita. O 

entendimento levou a 20ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul a manter sentença que negou a concessão do benefício a 

uma consumidora em litígio com sua prestadora de serviços de telefonia. 

Para relator do recurso na corte, Desembargador Carlos Cini Marchionatti, 

os JECs têm plenas condições de solucionar com rapidez, segurança e 

sem despesas a situação em questão. Assim, o uso do processo comum, 

contemporizado pela assistência judiciária gratuita desnecessária, 

caracteriza uma espécie velada de ‘‘manipulação da jurisdição’’, que não 

pode ser aceita. ‘‘É compreensível que os advogados de um modo geral 

prefiram o processo comum, do qual tende a resultar maior remuneração 

merecida na medida do critério do trabalho, o que não quer dizer que seja 

aceitável ou determinante do processo comum.’’ Ademais, embora tenha 

se consolidado a orientação de que a parte pode optar pelo processo 

comum ou especial, os tempos são outros. Além disso, essa concepção 

gerou um sério desvirtuamento dos serviços forenses: a concessão 

abusiva de assistência judiciária para processo comum, quando a 

demanda seria típica de juizados especiais. Colho da jurisprudência: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 

PROCESSO COMUM. PROCESSO ESPECIAL NOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS. O processo judicial deve ser aplicado na sua perspectiva 

institucional da solução dos conflitos cíveis, mas tem servido à feição 

predominante corporativa, que se expressa de diversas maneiras e que o 

desvirtua, entre elas a questão da qual trata o atual agravo de 

instrumento. O processo comum é dispendioso, e vige a regra da 

antecipação das despesas, salvo assistência judiciária gratuita às 

pessoas necessitadas. A pretensão é daquelas típicas ao Juizado 

Especial Cível, onde o processo transcorre livre de despesas à parte 

demandante. Estando à disposição o Juizado Especial Cível, um dos 

maiores exemplos de cidadania que o País conhece, em condições de 

resolver com celeridade, segurança e sem despesas a situação do caso, 

o uso do processo comum, em assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de manipulação da 

jurisdição. Caracteriza-se, assim, fundada razão para o indeferimento do 

benefício, sem prejuízo do envio da causa ao Juizado Especial Cível.” 

(TJ/RS Nº 70068368687 Nº CNJ: 0047062-70.2016.8.21.7000) Destaquei. 

Vale ainda ressaltar que, o acesso da demandante a justiça não restará 

prejudicado pelo indeferimento da assistência judiciária gratuita, visto que 

os juizados especiais têm competência para julgar causa cíveis de menor 

complexidade, e o acesso independerá, em primeiro grau de jurisdição do 

pagamento de custas, taxas ou despesas, nos termos do art. 54 da lei 

9099/95. Faço consignar ainda que, a decisão que indefere justiça 

gratuita, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, portanto, qualquer 

pretensão de modificação quanto ao seu teor deve ser feita, se for o 

caso, pelo Egrégio Tribunal de Justiça, mediante provocação através de 

interposição de recurso correspondente, pois é o remédio processual 

destinados a corrigir erro de forma (vício de procedimento) ou reexaminar 

provas. Ademais, o nosso ordenamento jurídico, não prevê o pedido de 

reconsideração de qualquer tipo de decisão. Nesse sentido, é a 

jurisprudência: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO (ARTIGO 557, § 

1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL)-INTEMPESTIVIDADE.1. O pedido de 

reconsideração não está previsto na legislação processual e não se 

presta à suspensão do prazo para eventual recurso. 2. Agravo 

intempestivo." (TRF 3ª REGIÃO, AC - APELAÇÃO CIVEL 1217339, 

Processo: 00258990920034036100, Órgão Julgador: Quarta Turma, Rel. 

Des. Fed. Fabio Prieto, Data da decisão: 12/02/2009, e-DJF3 Judicial 2 

DATA: 26/05/2009, pág. 544). Destaquei. “PROCESSO CIVIL – AGRAVO 

DE INSTRUMENTO –RECURSO DE APELAÇÃO – PEDIDO DE 

RECONSIDERAÇÃO DE SENTENÇA – INTEMPESTIVIDADE. Não existe 

pedido de reconsideração de sentença. - recurso intempestivo não 

recebido pelo juízo a quo."(TRF 2ª REGIÃO, AG - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO 15785, Processo: 9602200022, Órgão Julgador: Sexta 

Turma, Rel. Des. Fed. André Kozlowski, Data da decisão: 14/05/2003, DJU 

DATA: 01/09/2003, pág. 264). Destaquei. Importante ressaltar também que 

o pedido de reconsideração não interrompe nem suspende a contagem do 

prazo para interposição de recurso. Neste norte, já decidiu o Egrégio STJ: 

“PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO OU 

SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. 

INTEMPESTIVIDADE. ART. 545, DO CPC. ART. 258 DO RISTJ. 

PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I- Consoante 

entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, o pedido de 

reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper os prazos 

recursais. Precedentes. II - Escoado o prazo legal para interposição do 

agravo interno, impõe-se não conhecê-lo, em face da ausência de 

requisito indispensável para sua apreciação. Precedentes. III- Agravo 

interno não conhecido.” (AgRg no Ag 653.139/SP, Rel. Ministro GILSON 

DIPP) negritei. “AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONTRA-RAZÕES 

ENCAMINHADAS POR FAC-SÍMILE - NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS - 

APLICAÇÃO DO ITEM 1.5.2 DA CNGC/MT - DESCONSIDERAÇÃO DA 

CONTRAMINUTA - EXECUÇÃO - ACORDO HOMOLOGADO – PARTES 

INTIMADAS PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO – MANIFESTAÇÃO 

TEMPESTIVA - PETIÇÃO NÃO JUNTADA AOS AUTOS - ERRO DA 

SECRETARIA - CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO - SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO COM JULGAMENTO DE MÉRITO - PEDIDO DE 

RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO - PEDIDO DE PENHORA ON-LINE 

INDEFERIDO PELO JUÍZO A QUO AO ARGUMENTO DO FEITO 

ENCONTRA-SE EXTINTO - DECISÃO ESCORREITA – AGRAVO IMPROVIDO. 

1. Nos termos do item 1.5.2 da CNGC, no ato da juntada do original da 

petição enviada via fac-símile, deverá ser comprovado o recolhimento do 

valor estabelecido na Tabela A, item 7, da Lei 7.603/01, junto com os 

originais, sob pena de desconsideração da prática do ato. 2. O pedido de 

reconsideração da sentença não é cabível e não interrompe nem 

suspende o prazo para a interposição do recurso adequado, de modo que 

mesmo que o pleito tenha sido deferido em evidente equívoco, tal 

deferimento não produz o efeito de desconstituir o julgado por falta de 

amparo na lei. 3. Observando que no feito já existe sentença, escorreita a 

decisão do juiz monocrático que, ao chamar o feito à ordem, revoga 

decisão nula de pleno direito e determina o arquivamento do processo.” 

(STJ - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2481/2008 - CLASSE 

II - 15 - Número do Protocolo: 2481/2008 - Data de Julgamento: 3-9-2008) 

negritei. Ante o exposto e diante da ausência de previsão legal, REJEITO o 

pedido de reconsideração. Ademais, verifica-se que se esvaiu o prazo 

para o atendimento do emanado por este juízo sem que a parte autora 

houvesse efetuado o recolhimento das custas processuais. Vejamos o 

que dita o artigo 321 e parágrafo único do Código de Processo Civil: 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. O entendimento jurisprudencial 

do e. Tribunal de Justiça Mato-Grossense é firme quanto à 

desnecessidade de se intimar pessoalmente o autor para recolher as 

custas processuais devidas, antes de se determinar a extinção do 

processo pelo inciso I do artigo 485 do Código de Processo Civil: 

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE 

TERCEIRO - EMENDA À INICIAL - PUBLICAÇÃO EM NOME DO ADVOGADO 

- ORDEM JUDICIAL NÃO ATENDIDA - INDEFERIMENTO DA INICIAL - 

INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - RECURSO IMPROVIDO. A 

extinção do processo, por indeferimento da inicial, não exige a intimação 

pessoal da parte, por ausência de previsão legal. (Ap 138872/2017, DES. 

MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 03/09/2018, Publicado no DJE 14/09/2018) EMBARGOS A 

EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA – JUSTIÇA 

GRATUITA INDEFERIDA - INTIMAÇÃO - AUSENCIA DE RECOLHIMENTO 

DAS CUSTASPROCESSAIS – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL 

- EXTINÇÃO DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. O descumprimento da decisão que determina o 
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recolhimento das custas processuais, após análise do pedido de 

gratuidade da justiça, enseja a extinção do processo sem resolução do 

mérito, mostrando-se desnecessária a intimação pessoal da parte. (Ap 

24609/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 

22/05/2018) APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – 

SENTENÇA QUE DECRETA A EXTINÇÃO POR ABANDONO - NÃO 

RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – DESNECESSIDADE DE PRÉVIA 

INTIMAÇÃO PESSOAL – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA 

ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. "Cancela-se a distribuição na 

hipótese de não recolhimento das custas no prazo de 30 dias, 

independentemente de prévia intimação da parte" (AgInt no AREsp 

554.947/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, 

julgado em 28/11/2017, DJe 05/12/2017).(Ap 171375/2016, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

08/05/2018, Publicado no DJE 16/05/2018) RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUCIAL – NÃO RECOLHIMENTO 

DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INTIMAÇÃO VIA ADVOGADO – INÉRCIA – 

INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE - CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO – SENTENÇA MANTIDA E RECURSO 

DESPROVIDO. Basta a intimação do advogado para comprovar o 

pagamento das custas iniciais, nos termos do artigo 290, do NCPC. 

Compete ao advogado da parte cumprir a determinação para comprovar o 

pagamento das custas processuais em razão de ser ato processual de 

natureza técnica, sem necessidade de intimação pessoal do demandante. 

(Ap 122441/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/02/2018, Publicado no DJE 

05/03/2018) No mesmo sentido é a jurisprudência do c. STJ; veja-se: 

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. CUSTAS. 

CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. REGRA 

GERAL. DESNECESSIDADE. PECULIARIDADES DO CASO. ATO DE 

COMUNICAÇÃO IMPRESCINDÍVEL. (...) 4. É desnecessária a intimação 

pessoal da parte para que o magistrado determine o cancelamento da 

distribuição por falta de pagamento de custas (art. 257 do CPC). 

Orientação traçada por ocasião do julgamento dos EREsp 495.276/RJ, Rel. 

Min. Ari Pargendler, Corte Especial, DJe 30/06/2008 e reiterada nos EREsp 

676.642/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, DJe 04/12/2008, 

superando o entendimento da Súmula 111/TFR. 5. Apesar da regra geral, 

algumas peculiaridades justificam a necessidade da intimação da parte 

antes de decretar-se a extinção do feito, como decidiu o acórdão 

recorrido. Em primeiro, a necessidade de cálculos preliminares pelo próprio 

serviço judiciário (REsp 1.132.771/AM e AgRg nos EDcl no REsp 

1.169.567/RS); a existência de despacho da inicial pelo juiz, atestando de 

início o cumprimento dos requisitos mínimos de admissibilidade (EREsp 

495.276/RJ) e, por fim, a ocorrência da redistribuição do feito, da Justiça 

Federal para a Justiça Estadual (REsp 205.133/RJ e REsp 235.646/SC). 6. 

Recurso especial não provido.” (STJ, REsp 1217289 / RJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Julgado em 07/06/2011, DJe 

16/06/2011). “AGRAVO REGIMENTAL - PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO 

- EMBARGOS DE DEVEDOR - CUSTAS – RECOLHIMENTO - PRAZO - 30 

DIAS - ART. 257 DO CPC - INTIMAÇÃO - DESNECESSIDADE - 

DISTRIBUIÇÃO - CANCELAMENTO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - 

IMPROVIMENTO. 1.- O entendimento jurisprudencial desta Corte Superior é 

firme quanto à desnecessidade de se intimar pessoalmente o autor para 

recolher as custas processuais devidas, antes de se determinar a 

extinção do processo pelo inciso III do artigo 267 do Código de Processo 

Civil. Precedentes. 2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo 

capaz de modificar a conclusão alvitrada, a qual se mantém por seus 

próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido.” (STJ, AgRg nos 

EDcl no REsp 1253573 / RS, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI 

BENETI, Julgado em 15/12/2011, DJe 01/02/2012). Assim, diante da 

ausência do recolhimento das custas e do não atendimento de diligência 

emanada por este juízo, sendo evidente a falta de pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, indefiro a 

petição inicial e, via de consequência, JULGO EXTINTO o processo SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no que dispõe o art. 485, I do Código 

de Processo Civil. Sem custas e honorários. P.R.I. Transitado em julgado, 

arquivem-se os autos, com as baixas de estilo e formalidades legais. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1045129-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AURELIANO NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-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))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1045129-75.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JOSE AURELIANO NETO EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Trata-se de processo em fase de Cumprimento 

de Sentença proposto por JOSE AURELIANO NETO, em face de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. Considerando a concordância da 

parte credora com os valores depositados, JULGO satisfeito o pagamento 

da quantia reclamada, com fulcro no inciso II do artigo 924, Código de 

Processo Civil, e DECLARO EXTINTO o cumprimento de sentença. 

Determino que seja expedido alvará de levantamento das importâncias 

depositadas nos autos, mediante transferência para conta indicada pela 

parte exequente de Id. 27725991. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Cumpridas as determinações, determino o ARQUIVAMENTO 

com as baixas de estilo e formalidades legais. Cuiabá-MT, 27 de fevereiro 

de 2020. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049615-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE ARAUJO GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MANOEL GUEDES OAB - MT7089/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1049615-69.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANTONIO DE ARAUJO GOMES REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. No decisório de ID. 

25680204, foi determinada a intimação do autor para, no prazo de 15 

(quinze) dias, recolher as custas iniciais, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Posteriormente, foi determinado novamente que o autor 

procedesse com o recolhimento das custas ID: 26312694, o que não 

ocorreu. Após, compareceu a requerente, por meio do petitório de ID. 

27305973, pleiteando pela reconsideração da decisão que indeferiu a 

gratuidade da justiça gratuita. Conforme se vislumbra, a parte autora 

embora intimada para sanar as irregularidades constantes da petição 

inicial, não o fez, apresentando pedido de reconsideração. Faço consignar 

ainda que, a decisão que indefere justiça gratuita, tem natureza jurídica de 

decisão interlocutória, portanto, qualquer pretensão de modificação quanto 

ao seu teor deve ser feita, se for o caso, pelo Egrégio Tribunal de Justiça, 

mediante provocação através de interposição de recurso correspondente, 

pois é o remédio processual destinados a corrigir erro de forma (vício de 

procedimento) ou reexaminar provas. Ademais, o nosso ordenamento 

jurídico, não prevê o pedido de reconsideração de qualquer tipo de 

decisão. Nesse sentido, é a jurisprudência: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL - 

AGRAVO (ARTIGO 557, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL)

-INTEMPESTIVIDADE.1. O pedido de reconsideração não está previsto na 

legislação processual e não se presta à suspensão do prazo para 

eventual recurso. 2. Agravo intempestivo." (TRF 3ª REGIÃO, AC - 

APELAÇÃO CIVEL 1217339, Processo: 00258990920034036100, Órgão 

Julgador: Quarta Turma, Rel. Des. Fed. Fabio Prieto, Data da decisão: 

12/02/2009, e-DJF3 Judicial 2 DATA: 26/05/2009, pág. 544). Destaquei. 

“PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –RECURSO DE 

APELAÇÃO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DE SENTENÇA – 
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INTEMPESTIVIDADE. Não existe pedido de reconsideração de sentença. - 

recurso intempestivo não recebido pelo juízo a quo."(TRF 2ª REGIÃO, AG - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO 15785, Processo: 9602200022, Órgão 

Julgador: Sexta Turma, Rel. Des. Fed. André Kozlowski, Data da decisão: 

14/05/2003, DJU DATA: 01/09/2003, pág. 264). Destaquei. Importante 

ressaltar também que o pedido de reconsideração não interrompe nem 

suspende a contagem do prazo para interposição de recurso. Neste norte, 

já decidiu o Egrégio STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE 

RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO 

RECURSAL. INOCORRÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. ART. 545, DO CPC. 

ART. 258 DO RISTJ. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 

I- Consoante entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, o pedido de 

reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper os prazos 

recursais. Precedentes. II - Escoado o prazo legal para interposição do 

agravo interno, impõe-se não conhecê-lo, em face da ausência de 

requisito indispensável para sua apreciação. Precedentes. III- Agravo 

interno não conhecido.” (AgRg no Ag 653.139/SP, Rel. Ministro GILSON 

DIPP) negritei. “AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONTRA-RAZÕES 

ENCAMINHADAS POR FAC-SÍMILE - NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS - 

APLICAÇÃO DO ITEM 1.5.2 DA CNGC/MT - DESCONSIDERAÇÃO DA 

CONTRAMINUTA - EXECUÇÃO - ACORDO HOMOLOGADO – PARTES 

INTIMADAS PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO – MANIFESTAÇÃO 

TEMPESTIVA - PETIÇÃO NÃO JUNTADA AOS AUTOS - ERRO DA 

SECRETARIA - CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO - SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO COM JULGAMENTO DE MÉRITO - PEDIDO DE 

RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO - PEDIDO DE PENHORA ON-LINE 

INDEFERIDO PELO JUÍZO A QUO AO ARGUMENTO DO FEITO 

ENCONTRA-SE EXTINTO - DECISÃO ESCORREITA – AGRAVO IMPROVIDO. 

1. Nos termos do item 1.5.2 da CNGC, no ato da juntada do original da 

petição enviada via fac-símile, deverá ser comprovado o recolhimento do 

valor estabelecido na Tabela A, item 7, da Lei 7.603/01, junto com os 

originais, sob pena de desconsideração da prática do ato. 2. O pedido de 

reconsideração da sentença não é cabível e não interrompe nem 

suspende o prazo para a interposição do recurso adequado, de modo que 

mesmo que o pleito tenha sido deferido em evidente equívoco, tal 

deferimento não produz o efeito de desconstituir o julgado por falta de 

amparo na lei. 3. Observando que no feito já existe sentença, escorreita a 

decisão do juiz monocrático que, ao chamar o feito à ordem, revoga 

decisão nula de pleno direito e determina o arquivamento do processo.” 

(STJ - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2481/2008 - CLASSE 

II - 15 - Número do Protocolo: 2481/2008 - Data de Julgamento: 3-9-2008) 

negritei. Ante o exposto e diante da ausência de previsão legal, REJEITO o 

pedido de reconsideração. Ademais, verifica-se que se esvaiu o prazo 

para o atendimento do emanado por este juízo sem que a parte autora 

houvesse efetuado o recolhimento das custas processuais. Vejamos o 

que dita o artigo 321 e parágrafo único do Código de Processo Civil: 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. O entendimento jurisprudencial 

do e. Tribunal de Justiça Mato-Grossense é firme quanto à 

desnecessidade de se intimar pessoalmente o autor para recolher as 

custas processuais devidas, antes de se determinar a extinção do 

processo pelo inciso I do artigo 485 do Código de Processo Civil: 

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE 

TERCEIRO - EMENDA À INICIAL - PUBLICAÇÃO EM NOME DO ADVOGADO 

- ORDEM JUDICIAL NÃO ATENDIDA - INDEFERIMENTO DA INICIAL - 

INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - RECURSO IMPROVIDO. A 

extinção do processo, por indeferimento da inicial, não exige a intimação 

pessoal da parte, por ausência de previsão legal. (Ap 138872/2017, DES. 

MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 03/09/2018, Publicado no DJE 14/09/2018) EMBARGOS A 

EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA – JUSTIÇA 

GRATUITA INDEFERIDA - INTIMAÇÃO - AUSENCIA DE RECOLHIMENTO 

DAS CUSTASPROCESSAIS – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL 

- EXTINÇÃO DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. O descumprimento da decisão que determina o 

recolhimento das custas processuais, após análise do pedido de 

gratuidade da justiça, enseja a extinção do processo sem resolução do 

mérito, mostrando-se desnecessária a intimação pessoal da parte. (Ap 

24609/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 

22/05/2018) APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – 

SENTENÇA QUE DECRETA A EXTINÇÃO POR ABANDONO - NÃO 

RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – DESNECESSIDADE DE PRÉVIA 

INTIMAÇÃO PESSOAL – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA 

ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. "Cancela-se a distribuição na 

hipótese de não recolhimento das custas no prazo de 30 dias, 

independentemente de prévia intimação da parte" (AgInt no AREsp 

554.947/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, 

julgado em 28/11/2017, DJe 05/12/2017).(Ap 171375/2016, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

08/05/2018, Publicado no DJE 16/05/2018) RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUCIAL – NÃO RECOLHIMENTO 

DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INTIMAÇÃO VIA ADVOGADO – INÉRCIA – 

INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE - CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO – SENTENÇA MANTIDA E RECURSO 

DESPROVIDO. Basta a intimação do advogado para comprovar o 

pagamento das custas iniciais, nos termos do artigo 290, do NCPC. 

Compete ao advogado da parte cumprir a determinação para comprovar o 

pagamento das custas processuais em razão de ser ato processual de 

natureza técnica, sem necessidade de intimação pessoal do demandante. 

(Ap 122441/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/02/2018, Publicado no DJE 

05/03/2018) No mesmo sentido é a jurisprudência do c. STJ; veja-se: 

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. CUSTAS. 

CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. REGRA 

GERAL. DESNECESSIDADE. PECULIARIDADES DO CASO. ATO DE 

COMUNICAÇÃO IMPRESCINDÍVEL. (...) 4. É desnecessária a intimação 

pessoal da parte para que o magistrado determine o cancelamento da 

distribuição por falta de pagamento de custas (art. 257 do CPC). 

Orientação traçada por ocasião do julgamento dos EREsp 495.276/RJ, Rel. 

Min. Ari Pargendler, Corte Especial, DJe 30/06/2008 e reiterada nos EREsp 

676.642/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, DJe 04/12/2008, 

superando o entendimento da Súmula 111/TFR. 5. Apesar da regra geral, 

algumas peculiaridades justificam a necessidade da intimação da parte 

antes de decretar-se a extinção do feito, como decidiu o acórdão 

recorrido. Em primeiro, a necessidade de cálculos preliminares pelo próprio 

serviço judiciário (REsp 1.132.771/AM e AgRg nos EDcl no REsp 

1.169.567/RS); a existência de despacho da inicial pelo juiz, atestando de 

início o cumprimento dos requisitos mínimos de admissibilidade (EREsp 

495.276/RJ) e, por fim, a ocorrência da redistribuição do feito, da Justiça 

Federal para a Justiça Estadual (REsp 205.133/RJ e REsp 235.646/SC). 6. 

Recurso especial não provido.” (STJ, REsp 1217289 / RJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Julgado em 07/06/2011, DJe 

16/06/2011). “AGRAVO REGIMENTAL - PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO 

- EMBARGOS DE DEVEDOR - CUSTAS – RECOLHIMENTO - PRAZO - 30 

DIAS - ART. 257 DO CPC - INTIMAÇÃO - DESNECESSIDADE - 

DISTRIBUIÇÃO - CANCELAMENTO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - 

IMPROVIMENTO. 1.- O entendimento jurisprudencial desta Corte Superior é 

firme quanto à desnecessidade de se intimar pessoalmente o autor para 

recolher as custas processuais devidas, antes de se determinar a 

extinção do processo pelo inciso III do artigo 267 do Código de Processo 

Civil. Precedentes. 2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo 

capaz de modificar a conclusão alvitrada, a qual se mantém por seus 

próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido.” (STJ, AgRg nos 

EDcl no REsp 1253573 / RS, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI 

BENETI, Julgado em 15/12/2011, DJe 01/02/2012). Assim, diante da 

ausência do recolhimento das custas e do não atendimento de diligência 

emanada por este Juízo, sendo evidente a falta de pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, indefiro a 

petição inicial e, via de consequência, JULGO EXTINTO o processo SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no que dispõe o art. 485, I e IV do 

Código de Processo Civil. REVOGO a tutela anteriormente deferida. Sem 

custas. P.R.I. Transitado em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas 

de estilo e formalidades legais. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008159-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAL MORO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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RONIZE ANTONIO BARBOSA OAB - MT13764-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANDEIRA TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA (REU)

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008159-42.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

DAL MORO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - EPP REU: BANDEIRA 

TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA, BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS Vistos etc. As partes apresentaram petitório 

(ID. 26111930) informando que transigiram amigavelmente, requerendo a 

homologação e extinção do feito, nos moldes do artigo 487, III alínea "b" do 

CPC. O acordo foi devidamente subscrito por seus patronos, os quais 

possuem poderes para transigirem e fazer acordo. A parte demandada 

comprovou o cumprimento do ajuste (ID. 26487587/26487991). Diante do 

exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes, com fulcro no artigo 

487, III alínea b e 924 do Código de Processo Civil, e via de consequência, 

JULGO EXTINTO o processo. Expeça-se alvará para o levantamento dos 

valores depositados na conta judicial, na forma pactuada, mediante 

transferência para a conta a ser indicado pelo autor. DISPENSO as partes 

do pagamento das custas processuais remanescentes, nos termos do art. 

90, § 3º, do citado Diploma Processual. Os honorários advocatícios 

deverão ser arcados na forma pactuada ou, não havendo convenção no 

acordo, cada parte deverá honrar com o pagamento do seu respectivo 

patrono. P. R. I. Renunciado o prazo recursal, certifique-se o imediato 

transito em julgado desta decisão, em seguida, arquive-se os autos com 

as baixas e formalidades legais. Cuiabá-MT, 21 de fevereiro de 2020. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009364-72.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURINDO GOMES DE AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABEL CRISTINA GUARIM DA SILVA OAB - MT6347-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REU)

JCNS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REU)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009364-72.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

LAURINDO GOMES DE AMORIM REU: CVC BRASIL OPERADORA E 

AGENCIA DE VIAGENS S.A., JCNS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, 

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP Vistos etc. A parte autora 

comparece por meio do petitório de ID n° 29760473 requerendo a 

desistência do presente feito. De acordo com o artigo 485, inciso VIII do 

Código de Processo Civil, extingue-se o processo sem o julgamento do 

mérito: “VIII – homologar a desistência da ação.” Analisando os autos, 

verifica-se que a requerida não foi citada. Diante do exposto, HOMOLOGO 

a desistência e JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com 

fulcro no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas. Não tendo 

sido angularizada a relação processual por meio da citação, incabível a 

condenação em honorários advocatícios. P.R.I. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se o feito com as formalidades legais e baixas de estilo. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045872-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MENEZES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT18314-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOTRAUMA S/C LTDA - EPP (REU)

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1045872-51.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANTONIO MENEZES DOS SANTOS REU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA 

DE TRABALHO MEDICO, SOTRAUMA S/C LTDA - EPP Vistos etc. No 

decisório de ID. 25120878, foi determinada a intimação do autor para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas iniciais, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Houve a interposição do agravo de 

instrumento nº 1017405-88.2019.8.11.0000 pela parte autora face a 

referida decisão, sendo que este não foi conhecido pelo Egrégio Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso. Findo o prazo, verifica-se que, embora 

intimado, o requerente nada manifestou, tão pouco procedeu com o 

recolhimento das custas processuais iniciais. Não houve a citação da 

parte contrária e, portanto, não ocorreu a triangularização processual. É o 

relatório. Decido. Conforme se vislumbra, a parte autora embora intimada 

para sanar a irregularidade constante da petição inicial, não o fez. 

Vejamos o que dita o artigo 321 e parágrafo único do Código de Processo 

Civil: 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. No mais, de acordo com o 

Ofício-Circular nº 28/2019-PRES, datado em 17 de Abril de 2019, redigido 

pelo Presidente do Tribunal de Justiça, Excelentíssimo Senhor 

Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, recomenda-se que o (a) 

juiz (a) “por meio de sua assessoria, atente-se à importância da 

conferência minuciosa da arrecadação das guias no PJe. Esta ação é de 

extrema relevância para otimização e minoração no impacto da 

arrecadação do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.” O 

entendimento jurisprudencial do e. Tribunal de Justiça Mato-Grossense é 

firme quanto à desnecessidade de se intimar pessoalmente o autor para 

recolher as custas processuais devidas, antes de se determinar a 

extinção do processo pelo inciso I do artigo 485 do Código de Processo 

Civil: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - EXPURGOS 

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE 

TERCEIRO - EMENDA À INICIAL - PUBLICAÇÃO EM NOME DO ADVOGADO 

- ORDEM JUDICIAL NÃO ATENDIDA - INDEFERIMENTO DA INICIAL - 

INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - RECURSO IMPROVIDO. A 

extinção do processo, por indeferimento da inicial, não exige a intimação 

pessoal da parte, por ausência de previsão legal. (Ap 138872/2017, DES. 

MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 03/09/2018, Publicado no DJE 14/09/2018) EMBARGOS A 

EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA –JUSTIÇA 

GRATUITA INDEFERIDA - INTIMAÇÃO - AUSENCIA DE RECOLHIMENTO 

DAS CUSTASPROCESSAIS – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL 

- EXTINÇÃO DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. O descumprimento da decisão que determina o 

recolhimento das custas processuais, após análise do pedido de 

gratuidade da justiça, enseja a extinção do processo sem resolução do 

mérito, mostrando-se desnecessária a intimação pessoal da parte. (Ap 

24609/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 

22/05/2018) APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – 

SENTENÇA QUE DECRETA A EXTINÇÃO POR ABANDONO -NÃO 

RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – DESNECESSIDADE DE PRÉVIA 

INTIMAÇÃO PESSOAL – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA 

ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. "Cancela-se a distribuição na 

hipótese de não recolhimento das custas no prazo de 30 dias, 

independentemente de prévia intimação da parte" (AgInt no AREsp 

554.947/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, 

julgado em 28/11/2017, DJe 05/12/2017).(Ap 171375/2016, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

08/05/2018, Publicado no DJE 16/05/2018) RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUCIAL –NÃO RECOLHIMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS – INTIMAÇÃO VIA ADVOGADO – INÉRCIA – 

INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE - CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO – SENTENÇA MANTIDA E RECURSO 

DESPROVIDO. Basta a intimação do advogado para comprovar o 

pagamento das custas iniciais, nos termos do artigo 290, do NCPC. 
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Compete ao advogado da parte cumprir a determinação para comprovar o 

pagamento das custas processuais em razão de ser ato processual de 

natureza técnica, sem necessidade de intimação pessoal do demandante. 

(Ap 122441/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/02/2018, Publicado no DJE 

05/03/2018) No mesmo sentido é a jurisprudência do c. STJ; veja-se: 

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. CUSTAS. 

CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. REGRA 

GERAL. DESNECESSIDADE. PECULIARIDADES DO CASO. ATO DE 

COMUNICAÇÃO IMPRESCINDÍVEL. (...) 4. É desnecessária a intimação 

pessoal da parte para que o magistrado determine o cancelamento da 

distribuição por falta de pagamento de custas (art. 257 do CPC). 

Orientação traçada por ocasião do julgamento dos EREsp 495.276/RJ, Rel. 

Min. Ari Pargendler, Corte Especial, DJe 30/06/2008 e reiterada nos EREsp 

676.642/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, DJe 04/12/2008, 

superando o entendimento da Súmula 111/TFR. 5. Apesar da regra geral, 

algumas peculiaridades justificam a necessidade da intimação da parte 

antes de decretar-se a extinção do feito, como decidiu o acórdão 

recorrido. Em primeiro, a necessidade de cálculos preliminares pelo próprio 

serviço judiciário (REsp 1.132.771/AM e AgRg nos EDcl no REsp 

1.169.567/RS); a existência de despacho da inicial pelo juiz, atestando de 

início o cumprimento dos requisitos mínimos de admissibilidade (EREsp 

495.276/RJ) e, por fim, a ocorrência da redistribuição do feito, da Justiça 

Federal para a Justiça Estadual (REsp 205.133/RJ e REsp 235.646/SC). 6. 

Recurso especial não provido.” (STJ, REsp 1217289 / RJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Julgado em 07/06/2011, DJe 

16/06/2011). “AGRAVO REGIMENTAL - PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO 

- EMBARGOS DE DEVEDOR - CUSTAS – RECOLHIMENTO - PRAZO - 30 

DIAS - ART. 257 DO CPC - INTIMAÇÃO - DESNECESSIDADE - 

DISTRIBUIÇÃO - CANCELAMENTO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - 

IMPROVIMENTO. 1.- O entendimento jurisprudencial desta Corte Superior é 

firme quanto à desnecessidade de se intimar pessoalmente o autor para 

recolher as custas processuais devidas, antes de se determinar a 

extinção do processo pelo inciso III do artigo 267 do Código de Processo 

Civil. Precedentes. 2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo 

capaz de modificar a conclusão alvitrada, a qual se mantém por seus 

próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido.” (STJ, AgRg nos 

EDcl no REsp 1253573 / RS, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI 

BENETI, Julgado em 15/12/2011, DJe 01/02/2012). Assim, diante da 

ausência do recolhimento das custas, sendo evidente a falta de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo, indefiro a petição inicial e, via de consequência, JULGO 

EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no que 

dispõe o art. 485, I do Código de Processo Civil. Sem custas. P.R.I. 

Transitado em julgado, arquive-se os autos, observando-se as 

formalidades de estilo. Cumpra-se. Cuiabá. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

10ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1055428-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ PEREIRA DE AZEVEDO SANT ANA OAB - MT22669-O 

(ADVOGADO(A))

OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR OAB - MT7683-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE SILVA GOMES (REU)

 

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

intimar a parte autora, para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a 

certidão elaborada pelo(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça, de ID 28217078.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002598-03.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANNA REGINA CRUZ KARKLE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SOUZA BATISTA OAB - MT27275/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que os embargos de declaração foram opostos no prazo legal. 

Em vista disso, nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o 

feito a fim de intimar a parte requerida/embargada para, querendo, no 

prazo de 5 dias, apresentar manifestação.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0000767-54.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LORIVALDO BATISTA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEANDRA RAFAELA DE BARROS FIGUEIREDO OAB - MT9164-O 

(ADVOGADO(A))

ADEMAR ARAUJO ANDRADE JUNIOR OAB - MT8173-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TONIAZZO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAYS OLIVEIRA DUPONT OAB - MT24972-O (ADVOGADO(A))

CAMILLA CATANEO SAGIN OAB - MT23318-O (ADVOGADO(A))

NAJILA PRISCILA FARHAT MONTEIRO OAB - MT6770-O (ADVOGADO(A))

MOHAMAD RAHIM FARHAT OAB - MT2542-O (ADVOGADO(A))

ELIZANDRA MAIRA RODRIGUES OAB - MT18750-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 0000767-54.2008.8.11.0041. EXEQUENTE: 

LORIVALDO BATISTA DE OLIVEIRA EXECUTADO: TONIAZZO COMERCIAL 

DE ALIMENTOS LTDA - EPP Vistos. Defiro o pedido de ID 27125120, 

contudo, considerando que já transcorreu o prazo requerido, intime-se a 

executada para que apresente os comprovantes de depósito solicitados, 

no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1046609-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C B LIMA REFRIGERACAO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL PERES DO PINHO OAB - MT17896-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NC ALIMENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1046609-54.2019 Vistos. Cumpra-se a decisão de id. 29473304, 

proferida no Recurso de Agravo de Instrumento, nº 1001869-03.2020 - 2ª 

Secretaria da Câmara de Direito Privado, procedendo a ordem de bloqueio 

ao Sistema Bacenjud que será emitida no gabinete, no valor de R$ 

85.299,78 (oitenta e cinco mil duzentos e noventa e nove reais e setenta e 

oito centavos), e a resposta seguirá anexa a essa decisão, 

permanecendo em depósito judicial até desfecho de mérito da demanda. 

Na hipótese de não localização de bens na pesquisa anterior, intime-se a 

parte autora para que se manifeste, requerendo o que entender de direito, 

no prazo de 05 (cinco) dias. No mais, cumpra-se na íntegra a decisão de 

id. 27557310. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1019996-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PLUGMAIS DISTRIBUIDORA - INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CARDOZO SANTOS OAB - MT7322-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CORE WORK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)
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Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE n.º 1019996-65.2017 Vistos. Indefiro o pedido de id. 20823424 com 

relação o Sistema Renajud, vez que não fornece endereço, entretanto 

defiro o pedido de pesquisa junto ao Sistema Infojud e Bacenjud, 

proceda-se a consulta junto aos sistemas acerca do endereço da 

executada cuja informações seguem anexas a esta decisão. 

Considerando que os endereços constantes na pesquisa junto ao Infojud 

e Bacenjud são os mesmos que a parte executada não foi encontrada, 

defiro o pedido de expedição de ofício formulado através do id. 20823424, 

às empresas de telefonia, Águas Cuiabá e Energisa, com a finalidade de 

localização de endereço da executada. No mais, indefiro o pedido de 

expedição de ofício aos órgãos públicos em todas as esferas, por se 

tratar de pedido genérico. Com a resposta dos ofícios intime-se a parte 

exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

postulando o que entender de direito. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1030652-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VICTOR PEIXOTO COIMBRA FERREIRA (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:

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

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1030652-47.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: JOAO VICTOR PEIXOTO COIMBRA FERREIRA REQUERIDO: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Intime-se a 

Sra. Perita para que informe o horário que será realizada a perícia. Com a 

resposta, intime-se as partes, cientificando-as da data, hora e local que 

deverão comparecer. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007953-91.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS OAB - MT11287-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1007953-91.2020 Visto. Verifica-se que a parte autora pretende a 

revisão das faturas de energia elétrica dos meses de dezembro/2019, 

janeiro e fevereiro de 2020, entretanto não acostou aos autos da fatura de 

janeiro de 2020, assim intime-a para emendar a inicial apresentando a 

fatura do mês de referência 01/2020 de forma detalhada, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, 

NCPC). Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009259-95.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO HENRY SILVA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009259-95.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

PABLO HENRY SILVA PEREIRA REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. 

Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove 

a recusa da requerida em receber o pedido administrativo, ou o decurso 

de prazo de 30 dias sem resposta, tendo em vista que o documento de ID 

29732870 por si só não é capaz de comprovar tal situação, sob pena de 

indeferimento. Intime-se ainda a parte autora para, nos termos do art. 99, § 

2º, do NCPC, apresentar documentos que comprovem fazer jus ao 

benefício da justiça gratuita, como CTPS, holerite, IRPF (este poderá ser 

apresentado em sigilo), etc., ou recolher as custas iniciais de distribuição, 

no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009187-11.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. P. P. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

ADRIANA MAGNA PEREIRA BRANCO OAB - 883.052.441-72 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009187-11.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: F. P. P. D. S. REPRESENTANTE: ADRIANA MAGNA PEREIRA 

BRANCO REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Visto. O artigo 4º do Código Civil estabelece: “Art. 4º São 

incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer: I - os 

maiores de dezesseis e menores de dezoito anos; I - os ébrios habituais e 

os viciados em tóxico; III - aqueles que, por causa transitória ou 

permanente, não puderem exprimir sua vontade; IV - os pródigos. 

Parágrafo único. A capacidade dos indígenas será regulada por legislação 

especial.” (negritei) Assim, verifica-se que o autor do feito é menor 

púbere, ou seja, relativamente incapaz, conforme se infere da certidão de 

nascimento juntada ao ID 29722493, devendo portanto ser assistido e não 

representado. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE 

ALIMENTOS – MENOR PÚBERE – IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO 

PROCESSUAL – INTIMAÇÃO PARA SUPRIMENTO – JUNTADA DE 

INSTRUMENTO ASSINADO APENAS PELA GENITORA DA MENOR – VÍCIO 

NÃO SUPRIDO – EXTINÇÃO DO PROCESSO (...). Deve ser mantida a 

sentença que extingue o processo, sem resolução do mérito (...), se a 

parte autora regularmente intimada a regularizar sua representação 

processual, traz instrumento que não contém assinatura da menor púbere, 

mas tão-somente de sua genitora que, na condição de assistente, não 

pode firmar o mandato com exclusividade. (...)” (TJ-MG – AC: 

10686130127166001 MG, Relator: Afrânio Vilela, Data de Julgamento: 

25/03/2014, Câmaras Cíveis / 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 

11/04/2014). ( negritei) Ante o exposto, intime-se a parte autora para 

proceder a regularização processual referente à assinatura do menor 

assistido na procuração, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019798-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS MIKNOV TEIXEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019798-91.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

VINICIUS MIKNOV TEIXEIRA DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Intime-se a Sra. Perita para que informe o 

horário a ser realizada a perícia. Com a resposta, intime-se as partes, 

cientificando-as da data, hora e local que deverão comparecer. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043450-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAIZA FERNANDES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

K. V. F. D. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-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))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1043450-40.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

K. V. F. D. C., LAIZA FERNANDES DE OLIVEIRA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Visto. Considerando que o parecer do 

Ministério Público (ID 29519935) ratifica todos os atos anteriores 

proferidos no feito, certifique-se o trânsito em julgado e, não havendo 

manifestação do requerente, arquive-se com as baixas e anotações 

devidas. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 0010087-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINALMAT SINALIZACAO LTDA - EPP (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT17147-O (ADVOGADO(A))

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE OAB - MT6057-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Visando ao saneamento e organização do processo, em 

atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015 (Princípio da 

Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva), 

intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias: a) Especificarem 

que provas pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta 

entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem que 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). Intime-se. 

Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1009134-30.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE SOARES DA SILVA SABINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES OAB - MT14645-O (ADVOGADO(A))

LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON OAB - MT8932-O 

(ADVOGADO(A))

CRISTYNY LAYANA GONCALVES DE ALMEIDA OAB - MT16279-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Intime-se a parte autora para, nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, 

apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça 

gratuita, como CTPS, holerite, IRPF (este poderá ser apresentado em 

sigilo), etc., ou recolher as custas iniciais de distribuição, no prazo de 

quinze dias, sob pena de indeferimento. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007637-78.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEIVA LAIMONIS DUMPE OAB - SP243745 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NORGE PHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS E 

SOLUCOES EM SAUDE LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 dias, contado da 

citação (art. 829, CPC), efetuar o pagamento da dívida, dando-lhe ciência 

de que o prazo de 15 dias para oferecimento de embargos será contado, 

conforme o caso, na forma do art. 231 do CPC (art. 915, CPC). 

Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte exequente, poderá depositar em juízo 

30% do valor da execução (valor principal + custas + honorários) e o 

saldo remanescente, dividir em até 06 vezes, acrescidos de correção 

monetária (INPC) e juros de 1% ao mês (art. 916, CPC). Não sendo 

efetuado o pagamento no prazo de 03 dias, o oficial de justiça deverá 

proceder a penhora de bens e sua avaliação, lavrando-se o respectivo 

auto, com intimação da parte executada (art. 829, § 1º, CPC). Fixo os 

honorários advocatícios em 10 % sobre o valor do débito. No caso de 

integral pagamento no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida 

pela metade (art. 827, § 1º, CPC). Defiro o pedido do exequente para 

determinar a expedição de certidão, conforme os ditames do art. 828, do 

NCPC. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009520-60.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIOCLEDES DOS SANTOS CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEGNALDO ANTONIO DOS SANTOS OAB - MT26395/O (ADVOGADO(A))

WILSON PINHEIRO MEDRADO OAB - MT26645/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUIZ DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1009520-60.2020 Visto. A parte autora não cumpriu a Resolução n.º 

04/20126/TP, que acrescenta o artigo 13-A na Resolução n.º 022/2011/TP, 

a qual determina: “Art. 13-A. Será de responsabilidade do peticionante a 

classificação e organização dos documentos digitalizados e anexados às 

petições eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos digitais. § 1º 

Os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar 

descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles contidos 

e, se for o caso, os períodos a que se referem; e, individualmente 

considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, 

ordenados cronologicamente. § 2º O preenchimento dos campos 

“Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar 

arquivos à respectiva petição, deve guardar correspondência com a 

descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de cumprimento da 

determinação contida no caput ensejará a retirada da visibilidade do 

documento, e em se tratando de petição inicial, será observada a regra 

prevista no art. 321, parágrafo único do CPC. § 4º No caso do parágrafo 

anterior, o juízo fixará prazo para sanar a irregularidade. Verifica-se que a 

parte autora apesar que classificar os documentos não os organizou 

corretamente, vez que anexou documentos diversos dos classificados. 

Assim, intime-se a parte autora para emendar a inicial, no sentido de 

promover a classificação e organização dos documentos anexados em 

conformidade com a referida resolução, e na mesma oportunidade 
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apresentar, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, documentos que 

comprovem fazer jus ao benefício da justiça gratuita, como CTPS, holerite, 

IRPF (este poderá ser apresentado em sigilo), etc., ou recolher as custas 

de distribuição, tudo no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento (art. 321, parágrafo único, NCPC). Intime-se. Cumpra-se. 

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009499-84.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA REGINA ZALESKI DA SILVA (REQUERENTE)

CARLOS EDUARDO BARRETO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

FELIPE FELIX DOS SANTOS OAB - MT25065-O (ADVOGADO(A))

GUILHERME FONTANA SILVEIRA OAB - MT19851-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL SGUAREZI MUSSA DE MORAES (REQUERIDO)

VITTOR ARTHUR GALDINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1009499-84.2020 Vistos. Intime-se a parte autora para, nos termos do 

art. 99, § 2º, do NCPC, apresentar documentos que comprovem fazer jus 

ao benefício da justiça gratuita, como CTPS, holerite, IRPF (este poderá ser 

apresentado em sigilo), etc., ou recolher as custas iniciais de distribuição, 

no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento. Cumpra-se. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009600-24.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA GONCALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PINHEDO HERNANDES OAB - MT19124-O (ADVOGADO(A))

WILSON ALVES DE LIMA FILHO OAB - MT25519/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLIDINEIA RODRIGUES MELO DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Intime-se a parte autora para, nos termos do art. 99, § 2º, do 

NCPC, apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da 

justiça gratuita, como CTPS, holerite, IRPF (este poderá ser apresentado 

em sigilo), etc., ou recolher as custas iniciais de distribuição, no prazo de 

quinze dias, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, do 

NCPC). Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006305-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA ALMEIDA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS OLIVEIRA KAISER SETUBAL OAB - MT12764/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO HENRIQUE CABRAL SANT ANA OAB - SP0266742A 

(ADVOGADO(A))

JOAO PAULO DE CAMPOS ECHEVERRIA OAB - DF21695 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006305-47.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

FERNANDA ALMEIDA DE OLIVEIRA REU: IUNI EDUCACIONAL S/A. Visto. 

Intime-se a requerida para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste 

sobre a petição de ID 29762451. Deverá ainda, no mesmo prazo, corrigir 

qualquer eventual erro presente nos boletos emitidos. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009352-58.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL DOS SANTOS BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Designo o dia 23/06/2020, às 13h45min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da 

Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e 

para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008612-03.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALLIANZ SEGUROS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELTON CARLOS VIEIRA OAB - MG99455 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Designo o dia 15/06/2020, às 08h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

A parte autora informou que não tem interesse na realização de audiência 

de conciliação, no entanto, ela somente não será realizada se a parte ré 

também manifestar desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias 

de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). 

Assim, cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que 

se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC), ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência (art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte 

ré, ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Cumpra-se. . Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009376-86.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER PINHO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):
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SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Designo o dia 23/06/2020, às 14h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da 

Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e 

para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042195-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS LEONARDO NUNES SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TARGUS RIGON WESKA OAB - MT7530-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Designo o dia 15/06/2020, às 09h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-70 ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BENS

Processo Número: 1047591-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MORGANA PEDROLLO VIEIRA WILKE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO APOLINARIO OAB - MT20535/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CINTIA PEDROLLO VIEIRA DE ANDRADE (REQUERIDO)

JULIANO PEDROLLO VIEIRA (REQUERIDO)

GIOVANA PEDROLLO VIEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Designo o dia 15/06/2020, às 11h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da 

Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e 

para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044378-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID MARQUES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILENE DE ARRUDA OAB - MT19633/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOHNNY EUDOXIO DIAS (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Recebo a emenda de ID 28953559, proceda-se a secretaria às 

alterações necessárias. Designo o dia 15/06/2020, às 08h00min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta 

Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de 

que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009256-43.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. P. C. (AUTOR(A))

LAUCINEIA DA SILVA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - MT16746-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Designo o dia 15/06/2020, às 08h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

A parte autora informou que não tem interesse na realização de audiência 

de conciliação, no entanto, ela somente não será realizada se a parte ré 

também manifestar desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias 

de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). 

Assim, cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que 

se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC), ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência (art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte 

ré, ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 
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de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). E quanto ao pedido de inversão do ônus da prova 

postulada pela parte autora na inicial, verifica-se que, neste caso, 

aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, 

inciso VIII: “Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por 

objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à 

sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses 

econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a 

transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim dispõe: “Art. 3° 

Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional 

ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem 

atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, 

importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 

prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, 

material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no 

mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade da parte requerente em relação à parte 

requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos termos do 

art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a 

inversão do ônus da prova. Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à 

parte autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 

e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que 

a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o 

cumprimento das diligências. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia 

Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037221-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RODRIGO RIBEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico e dou fé, que o Sr.(a) Gissele Maria Ponce Nince, Fisioterapeuta - 

Perito (a) Judicial, designou o dia 27/03/2020, às 10 horas, para realização 

da perícia, no endereço situado à Rua Mistral, Edifício The Point Smart 

Business, sala 05, 254, Jardim Bom Clima, Cuiabá - Mato Grosso, 

78075-850, (65) 99687-7652, razão pela qual procedo à intimação das 

partes. Certifico também, que a parte autora será intimada pessoalmente e 

o seu não comparecimento no exame pericial acarretará a extinção do 

processo, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. Não obstante isso, deverá 

o(a) Sr(a). Advogado(a), no exercício de seu múnus, cientificar a parte a 

ser periciada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008042-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDYEN VALENTE CALEPIS OAB - MS8767-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS AUGUSTO DE FIGUEIREDO (REU)

ANA EMILIA GAHYVA DE FIGUEIREDO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHELL ANTONIO BREDA OAB - MT16990/O (ADVOGADO(A))

 

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

intimar a parte interessada a comparecer ao 2º Serviço Notarial e Registral 

de Cuiabá para apresentar os documentos solicitados, conforme Ofício 

065 JE/2020, ID 29831625.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0012180-79.1999.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN - COLEGIO E CURSO MASTER - 

LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ILDO FRANCISCO DE OLIVEIRA OAB - MT11499-O (ADVOGADO(A))

RONIMARCIO NAVES OAB - MT6228-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARCI REZZIERE PRADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 0012180-79.1999.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN - COLEGIO E CURSO MASTER - 

LTDA - EPP EXECUTADO: DARCI REZZIERE PRADO Visto. Proceda a 

secretaria a correção do polo passivo, mantendo apenas Darci Rezzieri 

Prado. Quanto ao pedido do credor (ID 27218900), defiro a pesquisa no 

Sistema Renajud acerca de veículo em nome da parte executada, cuja 

resposta segue anexa a essa decisão. Assim, intime-se a parte 

exequente para se manifestar sobre ela, no prazo de 5 (cinco) dias. 

Decorrido o prazo e mantendo-se inerte o credor, arquive-se o processo 

com as baixas e anotações devidas, até nova manifestação. Cumpra-se. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0029161-66.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO RODRIGUES JUNIOR (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CUNHA FREIRE OAB - MT241290-O (ADVOGADO(A))

CELSO TADEU MONTEIRO BASTOS OAB - MT3853-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAMAR PECUARIA LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA FRASSON TEIXEIRA OAB - MT9089-O (ADVOGADO(A))

JEAN LUIS TEIXEIRA OAB - MT4737-O (ADVOGADO(A))

JOSE FLAVIO GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT3504-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o retorno dos 

autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0022055-58.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEMERSON ALBUQUERQUE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO BRAZ SILVA OAB - MT10885-O (ADVOGADO(A))

KATIUCY ALBUQUERQUE OAB - MT10947-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

C. L VEICULOS LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT12129-A (ADVOGADO(A))

MARLEY PAESANO DA CUNHA GRELLMANN OAB - MT3769-O 

(ADVOGADO(A))

JOAO DACIO DE SOUZA PEREIRA ROLIM OAB - MG822-O 

(ADVOGADO(A))

HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR OAB - MT77467-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que os embargos de declaração foram opostos no prazo legal. 

Em vista disso, nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o 

feito a fim de intimar a parte requerente/embargada para, querendo, no 

prazo de 5 dias, apresentar manifestação.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106884/3/2020 Página 96 de 424



Citação

Citação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1026414-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE BAGINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICO LIMA DE ARRUDA OAB - MT23885-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZABETE DEVESA CINTRA (REU)

FLAVIO DEVESA CINTRA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 10ª VARA CÍVEL 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 SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO PROCESSO n. 1026414-19.2017.8.11.0041 Valor da 

causa: R$ 31.200,00 ESPÉCIE: [Despejo para Uso Próprio, Cobrança de 

Aluguéis - Sem despejo]->DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA (94) POLO ATIVO: Nome: ELIANE BAGINI 

Endereço: CONDOMÍNIO TERRA NOVA VÁRZEA GRANDE, 208, AVENIDA 

ALEIXO RAMOS DA CONCEIÇÃO, S/N, 23 DE SETEMBRO, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78110-903 POLO PASSIVO: Nome: ELIZABETE 

DEVESA CINTRA Endereço: RUA DAS BRISAS, 45, condominio havai, 

casa 09, DESPRAIADO, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-225 Nome: FLAVIO 

DEVESA CINTRA Endereço: (incerto e não sabido) FINALIDADE: EFETUAR 

A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO (FLAVIO DEVESA CINTRA), 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: Trata-se de Ação de Despejo c/c Cobrança de 

Aluguéis e Pedido de Antecipação de Tutela, distribuída em 24 de agosto 

de 2017, ajuizada por Eliane Bagini, brasileira, divorciada, portadora do 

CPF nº 594.838.571-04, residente e domiciliada na Estrada da Guarita, 

Condomínio Terra Nova, casa 208, em Várzea Grande - MT, em face de 

Elizabeth Devesa Cintra, casada, empresária, portadora do CPF 

141550011-87, e do RG 1133412-6 SSP-MT, residente e domiciliada na rua 

das Brisas, casa 09, bairro Despraiado, numero 45, condomínio Havaí, 

CEP: 78048-225, Cuiabá (MT) e Flávio Devesa Cintra brasileiro, separado 

judicialmente, empresário, portador do CPF 720.329.521-49 e RG 

12574473, com endereço incerto e não sabido. Alega a autora, que firmou 

contrato de locação de imóvel comercial com os requeridos, localizado na 

Av. Isaac Póvoas, n. 1145 nesta Capital, no período de 31.0.2016 a 

30.03.2018, no valor de R$ 7.500,00, com início em 29.29.2012 e duração 

de 48 meses. Afirma a autora, que a parte requerida está inadimplente 

com os aluguéis desde abril de 2017, totalizando a dívida o valor de R$ 

30.996,26, ou seja, que a ré vem deixando de cumprir com a obrigação 

contratual. Requer a requerente, a concessão de tutela de urgência initio 

litis e inaudita altera parts, a fim de que os requeridos desocupem o imóvel 

no prazo de 15 dias, expedindo-se o devido mandado de despejo; bem 

como seja julgada totalmente procedente a presente Ação, 

confirmando-se a tutela de urgência, condenando os Requeridos ao 

pagamento de R$ 16.038,52 (dezesseis mil, trinta e oito reais e cinquenta e 

dois centavos), referente aos aluguéis e demais encargos do período e o 

valor de R$ 807,48 (oitocentos e sete reais e quarenta e oito centavos) 

referente a conta de água, todos até a data da efetiva desocupação, bem 

como, no cumprimento integral das disposições contratuais, multa e juros 

de mora, custas processuais e honorários advocatícios, bem como, 

condenando-os a desocuparem o imóvel. DECISÃO: Vistos. Primeiramente, 

em face da implementação do Sistema INFOJUD, proceda-se a consulta do 

endereço dos requeridos, cuja informação segue anexa a esta decisão. 

Realizada a consulta e sendo constatado endereço diverso dos autos, 

expeça-se mandado de citação, nos termos da decisão inicial, 

voltando-me concluso para redesignação de audiência de conciliação. Na 

hipótese de ser encontrado o mesmo endereço constante dos autos, onde 

a ré não foi localizada, encontra-se presente a hipótese prevista no inciso 

II, do art. 256, do NCPC, sendo perfeitamente cabível a citação por edital. 

Cite-se por edital os requeridos, com prazo de 20 dias, conforme inciso II, 

do art. 256, do NCPC. DECISÃO: Vistos. Recebo a emenda de ID 9835660. 

Eliane Bagini, ajuizou a presente Ação de Despejo c/c Cobrança de 

Aluguéis e Pedido de Antecipação de Tutela em desfavor de Elizabeth 

Devesa Cintra e Flávio Devesa Cintra, ao argumento de que firmou 

contrato de locação de imóvel comercial localizado na Av. Isaac Póvoas, 

n. 1145 nesta Capital, no período de 31.0.2016 a 30.03.2018, no valor de 

R$ 7.500,00, com início em 29.29.2012 e duração de 48 meses. Afirma que 

a parte requerida está inadimplente com os aluguéis desde abril de 2017, 

totalizando a dívida o valor de R$ 30.996,26, ou seja, que a ré vem 

deixando de cumprir com a obrigação contratual. Ao final pugna pela 

concessão de tutela antecipada para determinar a desocupação do imóvel 

e ser reintegrada na posse do mesmo. É permitida a concessão da tutela 

de urgência nas Ações de Despejo, entretanto, os requisitos previstos no 

artigo 59 da Lei de Locações devem coexistir com pressupostos legais 

impostos pelo artigo 300, do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. A propósito, colaciono caso semelhante, com a norma anterior: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA 

VAZIA- LIMINAR - POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA MEDIDA COM 

BASE NO ART.273, DO CPC - FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA 

DEMONSTRADOS - RECURSO PROVIDO - VENCIDO O RELATOR. - A 

controvérsia posta nos autos não se amolda às hipóteses de concessão 

liminar de despejo, previstas no art. 59, § 1º, da Lei do Inquilinato. Todavia, 

conquanto não seja possível o deferimento da medida com base na Lei do 

Inquilinato, nada obsta que a questão seja apreciada com fundamento no 

art. 273, do CPC. - Nos termos do art. 273, do CPC, o juiz poderá antecipar 

total ou parcialmente os efeitos da tutela, desde que, diante de prova 

inequívoca dos fatos, se convença da verossimilhança das alegações da 

agravada, estando presente o fundado receio de dano grave ou de difícil 

reparação”. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.13.238148-4/001, 

Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 31/07/2014, publicação da súmula em 12/08/2014). 

Negritei. Ressalte-se que esses pressupostos são cumulativos, sendo 

que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora. A 

Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão 

fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. Sobre esse 

requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das provas já 

produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de 

cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, 

mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só 

dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às 

consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] Ocorre que, no caso em 

apreço não verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida, 

vez que o contrato não está desprovido de garantia[2]-[3], já que o pacto 

dispõe de fiador (ID 9596477). Ademais, não há qualquer prova de que os 

requeridos receberam a notificação colacionada no arquivo de ID 

9596485. Nesse contexto, ausentes os requisitos do art. 300, do Novo 

Código de Processo Civil c/c Lei 8.245/91, INDEFIRO o pedido de 

antecipação de tutela de urgência formulada pela autora. Designo o dia 

07/11/2017, às 11h00min para audiência de conciliação, a ser realizado na 

Central de Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar ou purgar a mora 

é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC c/c 62, II, Lei 8.245/91), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de setembro de 2017. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito. ADVERTÊNCIAS 

À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do término do prazo 
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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, SANDRINE LUCIANA COSTA 

GAHYVA, digitei. CUIABÁ, 3 de março 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020161-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA BARROS - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIADNE MARTINS FONTES OAB - MT12953-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNDIAL LOCACAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1020161-78.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIANA BARROS - ME REU: MUNDIAL LOCACAO COMERCIO DE 

VEICULOS LTDA Vistos. Indefiro, o pedido de ID 20867331 com relação o 

Sistema Renajud, vez que não fornece endereço, entretanto determino 

que se proceda a consulta junto ao Sistema Bacenjud, bem como ao 

Sistema Infojud acerca do endereço do requerido, cuja informação segue 

anexa a esta decisão. Intime-se a requerente para se manifestar acerca 

das respostas, requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 

(cinco) dias. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043760-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLADIA TANIA DAMASCENO ROCHA (AUTOR(A))

OPAULIANO DA SILVA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO NARDO GASPARINI OAB - MT22774/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALTOS DA GLORIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (SPE) (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1043760-12.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

OPAULIANO DA SILVA ROCHA, GLADIA TANIA DAMASCENO ROCHA 

REU: ALTOS DA GLORIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (SPE) 

Visto. Concedo os benefícios da Justiça Gratuita aos autores, nos termos 

da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º do CPC. No 

mais, cumpra-se o determinado na decisão retro. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009416-68.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CEREALISTA SANTO EXPEDITO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO PAULO BERTANI OAB - RS25822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1009416-68.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

CEREALISTA SANTO EXPEDITO LTDA REU: CUIABÁ PREFEITURA 

MUNICIPAL Visto. Verifica-se que este juízo é incompetente para analisar 

o feito, vez que se trata de competência em razão da pessoa, e em 

eventual condenação da parte requerida, certamente o erário público será 

atingido. Desse modo, determino redistribuição para uma das Varas 

Especializadas da Fazenda Pública desta Capital. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0024323-80.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEUTSCHE BANK SA BANCO ALEMAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO CARRELO SILVA OAB - MT6602-O (ADVOGADO(A))

PAULO INACIO HELENE LESSA OAB - MT6571-O (ADVOGADO(A))

WALDEMAR DECCACHE OAB - SP140500-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON VARGAS GINDRI (EXECUTADO)

NILVA MALTEZO (EXECUTADO)

EDIO VARGAS GINDRI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALDOREMA TEREZINHA VIANA REGINATO OAB - MT3500-B 

(ADVOGADO(A))

MOEMA VIANA REGINATO MENDES OAB - MT12023-O (ADVOGADO(A))

MIGUEL VIANA REGINATO OAB - MT11662-O (ADVOGADO(A))

Ricardo Augusto Mendes Silva OAB - MT6593-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. O exequente Deutsche Bank e o executado Milton Vargas 

comparecem informando que firmaram acordo. Desse modo, HOMOLOGO 

o acordo entabulado entre as partes para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Custas e honorários na forma pactuada. Decorrido o prazo 

fixado para cumprimento (20/03/2020), intimem-se as partes para 

informarem a satisfação, após volte-me concluso para extinção e 

alteração do polo ativo, ante a sub-rogação ou retorno da marcha 

processual (art. 922 c/c seu parágrafo único, do NCPC). Intime-se. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009336-07.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO HOHLENVERGER JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ANIBAL PEREIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT25081-O 

(ADVOGADO(A))

PAULO GIOVANNI TAQUES DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT23231/O-O 

(ADVOGADO(A))

CARLOS RAFAEL DEMIAN GOMES DE CARVALHO OAB - MT10891-O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA LONDON COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA 

(REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1009336-07.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

JAIRO HOHLENVERGER JUNIOR REU: SAGA LONDON COMERCIO DE 

VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA Vistos. Intime-se a parte autora 

para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de adequar sua 

petição inicial aos requisitos do artigo 319 do NCPC, precisamente o inciso 

VII (seu interesse ou não pela realização de audiência de conciliação ou 

mediação), sob pena de indeferimento da inicial. Defiro o pedido de 

parcelamento, e nos termos do art. 98, § 6º, do CPC/15, faculto ao autor 

que o pagamento das custas judiciais e taxa seja feito em até 03 (três) 

parcelas, recolhidas mediante emissão de guia com a respectiva 

comprovação do pagamento no processo, ciente que o inadimplemento de 

quaisquer das parcelas poderá importar no indeferimento da petição inicial, 

nos termos do art. 290, do NCPC. Comunique-se o Departamento de 

Controle e Arrecadação para o devido cadastramento, nos termos 

determinados acima. Desse modo, intime-se a parte autora para que, em 

15 (quinze) dias, proceda ao recolhimento da primeira parcela, e as 

demais no mês subsequente ao primeiro pagamento. Comprovado ou não 

o primeiro pagamento, volte-me concluso. Intime-se. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008739-38.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE CARDOSO PINA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA FLORENCIA CAMARGO OAB - MT22054/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1008739-38.2020 Visto. Cuida-se de Ação Declaratória de 

Inexigibilidade de Débito c/c Nulidade de Cobrança Indevida e Condenação 

em Danos Morais, com Pedido Liminar ajuizada por Elaine Cardoso Pina em 

desfavor do Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., 

afirmando que é usuária dos serviços prestados pela ré através da 

unidade consumidora UC 6/254512-7 e que recebeu cobranças referentes 

aos meses de novembro/2019 e janeiro/2020 em valores que não 

condizem com sua realidade, razão pela qual pretende a revisão das 

faturas. Nara que interpôs outra Ação Declaratória, que tramita na 9ª Vara 

Cível da Capital, na qual pretende a revisão das faturas dos meses de 

dezembro/2018, janeiro, fevereiro e junho de 2019, da mesma unidade 

consumidora. Verifica-se que as ações envolvem as mesmas partes, 

causa de pedir (abusividade das faturas de energia elétrica da unidade 

consumidora UC 6/254512-7) e pedido comum (revisão das faturas) entre 

as ações e a decisão a ser lançada em uma consequentemente atingirá as 

outras, assim, devem-se reunir os processos para evitar decisões 

conflitantes ou contraditórias (art. 55, § 1º e 3º, NCPC). Segundo o art. 59 

do Novo Código de Processo Civil, o qual tem aplicação imediata, “O 

registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo”, e no 

caso vertente, verifica-se que a Ação Declaratória n.º 1036736-30.2019, 

foi distribuída em primeiro lugar, ou seja, em 22.08.2019, enquanto que 

estes autos em 27.02.2020, assim, o juízo da 9ª Vara Cível da Capital é 

competente para apreciar e julgar os feitos conexos. Desse modo, 

determino a remessa do processo para a 9ª Vara Cível da Capital da 

comarca de Cuiabá/MT, para ser associado à ação n.º 1036736-30.2019 

que ali tramita. Cumpra-se a ordem acima, com as baixas e anotações 

necessárias. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1048401-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAPUTI FILHO & CIA LTDA - ME (RECONVINTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Soraya Maranhão Bagio OAB - MT8079-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING (RECONVINDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1048401-43.2019 Visto. Cuida-se de Ação de Rescisão de Contrato 

de Aluguel c.c Pedidos de Danos Materiais e Pedido de Liminar ajuizada 

por Mademoiselle Comércio de Cosmético e Acessórios Ltda. em desfavor 

de Condomínio Civil Pantanal Shopping, alegando que em abril de 2019 as 

partes celebraram contrato de locação, com duração de 60 (sessenta) 

meses, de um espaço comercial n.º 1053, com área privativa de 48 m², e 

que em uma vistoria da Prefeitura Municipal foi constatado que o espaço 

locado possui apenas 43,2m², razão pela qual notificou o requerido 

visando à revisão do contrato, vez que o valor do aluguel e demais 

encargos são realizados sobre o metro quadrado do imóvel, entretanto o 

requerido se negou a revisar o contrato. Requer a concessão da tutela de 

urgência para que seja autorizado o depósito em juízo das chaves do 

imóvel, bem como o valor que entende devido referente aos alugueres dos 

meses de outubro, novembro e dezembro de 2019 no valor de R$ 

6.132,43, e que o requerido se abstenha de incluir a autora e seus 

fiadores nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa. Em 

pesquisa realizada pelo Sistema PJE verifica-se a existência de Ação de 

Consignação em Pagamento de Aluguéis interposta por Mademoiselle 

Comércio de Cosmético e Acessórios Ltda. em desfavor de Condomínio 

Civil Pantanal Shopping, em tramite na 5ª Vara Cível desta Capital, assim as 

ações envolvem as mesmas partes, causa de pedir (contrato de locação) 

e pedido comum (consignação dos aluguéis) entre as ações e a decisão a 

ser lançada em uma consequentemente atingirá a outra, assim, devem-se 

reunir os processos para evitar decisões conflitantes ou contraditórias 

(art. 55, § 1º e 3º, NCPC). Segundo o art. 59 do Novo Código de Processo 

Civil, o qual tem aplicação imediata, “O registro ou a distribuição da petição 

inicial torna prevento o juízo”, e no caso vertente, verifica-se que a Ação 

de Consignação em Pagamento de Alugueis n.º 1043828-59.2019, foi 

distribuída em primeiro lugar, ou seja, em 02.10.2019, enquanto que estes 

autos em 25.10.2019, assim, o juízo da 5ª Vara Cível da Capital é 

competente para apreciar e julgar os feitos conexos. Desse modo, 

determino a remessa do processo para a 5ª Vara Cível da Capital da 

comarca de Cuiabá/MT, para ser associado à ação de consignação n.º 

1043828-59.2019 que ali tramita. Cumpra-se a ordem acima, com as 

baixas e anotações necessárias.·. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006832-28.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA CORREA DA CUNHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO AMBROSIO PEREIRA OAB - MT4561-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1006832-28.2020 Visto. Cuida-se Ação de Obrigação de Não Fazer 

c/c Pedido de Tutela de Urgência e Danos Morais ajuizada por Ana Maria 

Corrêa da Cunha em desfavor de Águas Cuiabá S.A, afirmando que é 

usuária dos serviços de fornecimento de água prestado pela requerida e 

que recebeu cobranças emitidas pela mesma, com vencimento em janeiro 

e março de 2020, nos valores de R$ 282,53 e R$ 254,90, respectivamente, 

o que não condiz com sua realidade. Requer a concessão da tutela de 

urgência para que seja determinada a ré a se abster de suspender o 

fornecimento de água no imóvel, e que as demais faturas futuras sejam 

encaminhadas pela média real de gastos da autora. Imprescindível 

destacar que a concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou 

antecipada, exige os seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e 

o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do 

artigo 300, do Novo Código de Processo Civil. Ressalte-se que esses 

pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de um deles 

inviabiliza a pretensão da parte autora. A Probabilidade do Direito 

refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua 

adequação ao direito pretendido. Sobre esse requisito, Thereza Arruda 

Alvim leciona que: “Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais 

das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, 

posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo 
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desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também 

essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o 

autor almeja”.[1] No caso vertente, observa-se pelo documento de id. 

29342852, que a ré emitiu faturas em 2019 nos valores entre R$ 62,17 a 

R$ 125,01, mas efetuou cobranças referentes aos meses de janeiro e 

março de 2020, nos valores de R$ 254,99 e R$ 282,53, respectivamente 

(ids. 29342851 e 29762145), ou seja, percebe-se a existência, nessa 

análise sumária, de alguma irregularidade, consequentemente a 

probabilidade do direito. Por outro lado, é notória a urgência do pedido, vez 

que o corte da água acarreta excessivos prejuízos, pois a água é 

essencial à manutenção da vida cotidiana da parte autora. Deste modo, o 

perigo da demora está evidenciado. Para maior clareza, recorro, mais uma 

vez, a precisa lição da jurista acima mencionada, confira-se: “O fundado 

receio de dano, por sua vez, é requisito que se relaciona com o elemento 

tempo. O receio de dano nasce quando exista a possibilidade de 

deterioração ou perdimento do direito, que poderá ser prejudicado em 

decorrência do retardamento da prestação jurisdicional. Em uma definição 

mais precisa, seria a potencialidade de lesão (ou perigo de lesão) ao 

direito (material ou processual) frente à demora. Tal situação justifica a 

necessidade de pronta intervenção jurisdicional, seja adiantando o próprio 

provimento, seja protegendo o futuro resultado útil da demanda”.[2] 

Tem-se, ainda, que os efeitos da decisão não são irreversíveis, já que o 

provimento em si é apenas provisório e, mesmo em caso de a parte autora 

perder a demanda, não causará danos à parte Ré. Logo, a concessão da 

medida não afronta o § 3º do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. 

Diante do exposto, com amparo no art. 300, do Novo Código de Processo 

Civil, DEFIRO a medida pleiteada para determinar a requerida a se abster 

de suspender o fornecimento de água no imóvel, e que efetue cobrança 

futuras sobre o real consumo da parte autora, conforme a leitura do 

hidrômetro. Para não ensejar desiquilíbrio, vez que o serviço foi prestado, 

deverá a parte autora efetuar o depósito judicial sobre os meses 

discutidos, no valor da média das três últimas faturas que possivelmente 

reflitam seu real consumo, no prazo de cinco dias. Autorizo desde já o 

levantamento pela parte ré. Quanto ao pedido de inversão do ônus da 

prova postulada pela parte autora na inicial, verifica-se que, neste caso, 

aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, 

inciso VIII: “Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por 

objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à 

sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses 

econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a 

transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim dispõe: “Art. 3° 

Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional 

ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem 

atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, 

importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 

prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, 

material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no 

mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade da parte requerente em relação à parte 

requerida, principalmente quanto à produção das provas, nos termos do 

art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a 

inversão do ônus da prova, devendo a ré apresentar a relação dos 

protocolos de ligações/reclamações efetuadas pelo autor. Designo o dia 

15.06.2020, às 09h:30min para audiência de conciliação, que será 

realizada na Central da Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora 

na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a 

parte ré para comparecer, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da 

Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do NCPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito 

[1] Arruda Alvim, Thereza. O Novo Código de Processo Civil Brasileiro – 

Estudos Dirigidos: Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza 

Arruda Alvim [et. al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pag.131. [2] Ob. cit. 

pág. 131.

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1023175-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAREZ FOELLMER RAMBO (EMBARGANTE)

GLORIA ESTELA MENDOZA GOMEZ (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA CRISTINA BARBOZA SLEDER OAB - PR36441 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA OAB - MT9233-B (ADVOGADO(A))

ARTHUR PRUDENTE CAMPOS SOUZA VERAS OAB - MT16335-O 

(ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO GOMES OAB - PR70642 (ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN OAB - 796.588.818-15 (PROCURADOR)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1023175-70.2018 Vistos. Obedecendo a sistemática do artigo 357 do 

Novo Código de Processo Civil passo a sanear o presente feito. Os 

embargantes apresentam os embargos a execução sem preliminares. A 

embargada apresenta impugnação aos embargos através do id. 

15585035, sem preliminar. Sendo as partes legítimas e estando 

devidamente representadas, não havendo irregularidades a serem 

sanadas, dou o feito por saneado. Distribuo o ônus da prova, nos termos 

do art. 373 do NCPC. Fixo como ponto controvertido: se houve o distrato 

verbal do Contrato de Compra e Venda de Milho n.º 2015-01-058-572-1; 

se houve o pagamento do milho objeto do contrato de compra e venda pela 

embargada; se houve a entrega a maior de soja e dos produtos e insumos 

efetivamente adquiridos, na CPR 2017-01.058-1-715-794 para pagamento 

do débito de milho da CPR 2016-01-058-1-111-182. DEFIRO a produção da 

prova oral postulada pelas partes (id. 22703384 e 22772469): a) 

depoimento pessoal das partes; b) oitiva de testemunhas. Fixo o prazo 

comum de quinze dias úteis para as partes apresentarem rol de 

testemunhas[1] (que deverá conter, sempre que possível: nome, 

profissão, estado civil, idade, número de CPF, número de identidade e 

endereço completo da residência e do local de trabalho, art. 450, NCPC), 

sob a pena de preclusão. Cumpre registrar que com a nova norma 

processual civil, cabe aos advogados constituídos pelas partes informar 

ou intimar cada testemunha por si arrolada, do dia, hora e local da 

realização da audiência, mediante carta com aviso de recebimento, 

devendo juntar aos autos, com antecedência de pelo menos três dias da 

data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento (artigo 455, §§ 1º e 2º do NCPC). DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 28.04.2020 às 14:45 horas. 

Intime-se a embargada para apresentar os extratos dos romaneios de 

entrega da soja e milho; notas fiscais de entrada das cargas de soja e 

milho; notas fiscais de saída, referente à venda de insumos para o plantio 

da safra de soja, objeto da CPR 2017 -01 -058 - 1 -715 -794, no prazo de 

15 (quinze) dias. Após, a realização da audiência de instrução e 

julgamento, será analisado a necessidade da produção pericial postulada 

pelos embargantes (id. 22703384) Intime-se e Cumpra-se. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito [1] Art. 357, §4º, NCPC.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012020-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORIDES DIAS DE ANDRADE (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Eduardo Moraes de Souza OAB - MT14032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL BATTIPAGLIA SGAI OAB - SP214918-O (ADVOGADO(A))

TATIANA MARIA SILVA MELLO DE LIMA OAB - DF15118 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO BADARO ALMEIDA DE CASTRO OAB - DF2221-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1012020-70.2018 Vistos. O objetivo dos embargos de declaração é a 

manifestação sobre ponto obscuro, contraditório, omisso ou corrigir erro 

material existente na decisão em sentido amplo (art. 1022, incisos I, II e III 

do NCPC). Analisando os Embargos de Declarações verifica-se que o 

objetivo da embargante é unicamente rediscutir a matéria, assim, 

analisando a sentença embargada, não vislumbro tais vícios apontados, 

motivo pelo qual os presentes embargos merecem total rejeição, tendo em 

vista que não se prestam a modificá-la. A propósito: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - 

INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR 

O CASO - VIA INADEQUADA - RECURSO NÃO PROVIDO. São incabíveis 

os Aclaratórios quando não há no decisum nenhuma das situações 

descritas no art. 1.022 do CPC, tratando-se de meio impróprio para 

provocar o prequestionamento ou a rediscussão de matéria devidamente 

analisada.” (Tribunal de Justiça Mato Grosso, ED 109233/2017, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 06/10/2017) negritei 

Com essas considerações, REJEITO os embargos de declaração de id. 

25657224, mantendo intacta a sentença de id. 25263886. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036222-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO RODRIGO MAZZER CUNHA (AUTOR(A))

V. D. M. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PITTER JOHNSON DA SILVA CAMPOS OAB - MT15980-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. As partes se compuseram amigavelmente. HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTA esta ação, com fulcro nos 

artigos 487, III, “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas, 

conforme disposto no art. 90, § 3º, CPC. Certifique-se o trânsito em 

julgado, após arquive-se o processo, mediante as baixas de estilo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1013601-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

ZAILDE SOARES CARDOSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES AGUIAR OAB - 

MT15894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA LIMA RIBEIRO RODRIGUES (EXECUTADO)

EDSON AMORIM DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1013601-86.2019 Trata-se de Embargos de Declaração opostos por 

Zailde Soares Cardoso, aduzindo que existe omissão na sentença de id. 

22363720, vez que deixou de determinar a expedição de alvará para 

levantamento dos valores depositados nos autos, conforme acordo de id. 

22267264, requerendo o acolhimento destes embargos. É o relatório. 

Decido. O objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre 

ponto obscuro, contraditório, omisso ou corrigir erro material existente na 

decisão em sentido amplo (art. 1022, incisos I, II e III do CPC). Verifica-se 

que procede a alegação omissão da sentença diante da ausência de 

determinação para levantamento dos valores depositados nos autos 

conforme postulado no id. 22267264, pág. 02, com essas considerações 

ACOLHO os embargos de declaração de id. 22746874, para que 

acrescentar na sentença de id. 2263720 a seguinte redação: “Expeça-se 

alvará em favor do exequente para levantamento dos valores depositados 

nos autos, conforme acordado entre as partes.” Quanto ao mais, a 

sentença permanece como está lançada. Após, a expedição do alvará 

arquive-se os autos com as anotações necessárias. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019185-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELOIZA RODRIGUES DA ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO LUIZ NEVES GOMES OAB - MT17234-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1019185-08.2017 Vistos. O objetivo dos embargos de declaração é a 

manifestação sobre ponto obscuro, contraditório, omisso ou corrigir erro 

material existente na decisão em sentido amplo (art. 1022, incisos I, II e III 

do NCPC). Analisando os Embargos de Declarações verifica-se que o 

objetivo da embargante é unicamente rediscutir a matéria, assim, 

analisando a sentença embargada, não vislumbro os vícios apontados, 

motivo pelo qual os presentes embargos merecem total rejeição, tendo em 

vista que não se prestam a modificá-la. A propósito: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - 

INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR 

O CASO - VIA INADEQUADA - RECURSO NÃO PROVIDO. São incabíveis 

os Aclaratórios quando não há no decisum nenhuma das situações 

descritas no art. 1.022 do CPC, tratando-se de meio impróprio para 

provocar o prequestionamento ou a rediscussão de matéria devidamente 

analisada.” (Tribunal de Justiça Mato Grosso, ED 109233/2017, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 06/10/2017) negritei 

Com essas considerações, REJEITO os embargos de declaração de id. 

24183063, mantendo intacta a sentença de id. 22878994. No mais, 

intime-se o apelado para apresentar resposta ao Recurso de Apelação (id. 

24780955), no prazo de 15 (quinze) dias. Após, decorrido o prazo 

remeta-se os autos ao Tribunal de Justiça para apreciação dos recursos. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008404-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEI DE SOUZA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUI ELIAQUIM OLIVEIRA SILVA OAB - MT26107/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HAUEISEN DA MATA OAB - MT26419-A (ADVOGADO(A))

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

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008404-53.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

WANDERLEI DE SOUZA JUNIOR EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Diante do cumprimento voluntário 

da sentença e da concordância com o valor depositado, expeça-se alvará 

em favor da parte autora para levantamento de toda a quantia depositada 

nos autos. No mais, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com 

fulcro no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. Custas 

processuais pela requerida. Após, arquivem-se os autos com as 

anotações e baixas devidas. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007041-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATASSIA CAPRINI ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT13744-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007041-02.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

NATASSIA CAPRINI ALVES REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. Diante do 

cumprimento voluntário da sentença e da concordância com o valor 

depositado, expeça-se alvará em favor da parte autora para levantamento 

de toda a quantia depositada nos autos. No mais, JULGO EXTINTO o 

cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 924, inciso II do Código de 

Processo Civil. Custas processuais pela requerida. Após, arquivem-se os 

autos com as anotações e baixas devidas. Cumpra-se. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1009210-54.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLEISON JOSE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA PASSOS TIBÉRIO OAB - MT7472/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM LINHAS AEREAS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1009210-54.2020 Visto. Observa-se que houve pedido de desistência 

da ação formulado pela parte autora (id. 29724744). Assim, HOMOLOGO 

por sentença a desistência, em consequência, julgo extinto o processo, 

sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VIII, do NCPC. 

Sem custas e honorários. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se o 

processo, com as anotações e baixas devidas. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002866-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEYTON BRITO DA CRUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANNE KELLY DOMINGUES OAB - MT23048-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))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002866-91.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CLEYTON BRITO DA CRUZ EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Diante do cumprimento voluntário da 

sentença e da concordância com o valor depositado, expeça-se alvará em 

favor da parte autora para levantamento de toda a quantia depositada nos 

autos. No mais, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com fulcro 

no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. Custas processuais 

pela requerida. Após, arquivem-se os autos com as anotações e baixas 

devidas. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0046089-87.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GJJ TARANTINO DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA HELENA MACHADO SAMPAIO OAB - SP70109 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RS COMERCIO E ATACADO DE ALIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Observa-se que houve pedido de desistência da ação formulado 

pela parte autora. Assim, HOMOLOGO por sentença a desistência, em 

consequência, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, VIII, do NCPC. Sem custas e honorários. 

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se o processo, com as 

anotações e baixas devidas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 0044227-13.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO BRUNO SOUSA ELIAS OAB - DF12533-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 0044227-13.2016 Vistos. O objetivo dos embargos de declaração é a 

manifestação sobre ponto obscuro, contraditório, omisso ou corrigir erro 

material existente na decisão em sentido amplo (art. 1022, incisos I, II e III 

do NCPC). Analisando os Embargos de Declarações verifica-se que o 

objetivo da embargante é unicamente rediscutir a matéria, assim, 

analisando a sentença embargada, não vislumbro os vícios apontados, 

motivo pelo qual os presentes embargos merecem total rejeição, tendo em 

vista que não se prestam a modificá-la. A propósito: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - 

INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR 

O CASO - VIA INADEQUADA - RECURSO NÃO PROVIDO. São incabíveis 

os Aclaratórios quando não há no decisum nenhuma das situações 

descritas no art. 1.022 do CPC, tratando-se de meio impróprio para 

provocar o prequestionamento ou a rediscussão de matéria devidamente 

analisada.” (Tribunal de Justiça Mato Grosso, ED 109233/2017, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 06/10/2017) negritei 

Com essas considerações, REJEITO os embargos de declaração de id. 

26751866, mantendo intacta a sentença de id. 26751864. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025894-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WENDY LIGIA DE SOUSA ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT3127-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1025894-59.2017 Trata-se de Embargos de Declaração opostos por 

Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A (id. 2554008), 

aduzindo que a sentença de id. 25130479 é omissa, vez que não houve a 

revogação da liminar, requerendo o acolhimento destes embargos. A 

embargada apresenta contrarrazões aos embargos de declaração 

através do id. 26610500. É o relatório. Decido. O objetivo dos embargos de 

declaração é a manifestação sobre ponto obscuro, contraditório, omisso 

ou corrigir erro material existente na decisão em sentido amplo (art. 1022, 

incisos I, II e III do CPC). Verifica-se que procede a alegação de omissão 

com relação aos embargos de declaração, vez que não houve a 

revogação da liminar deferida na decisão de id. 9849360, com essas 

considerações ACOLHO os embargos de declaração de id. 2554008, para 

que fique constando na sentença a seguinte redação: “Revogo a decisão 

de id 9849360.” Quanto ao mais, a sentença permanece como está 

lançada. No mais, intime-se o apelado para apresentar resposta ao 

Recurso de Apelação (id. 25602688), no prazo de 15 (quinze) dias. Após, 

decorrido o prazo remeta-se os autos ao Tribunal de Justiça para 

apreciação dos recursos. Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse 

Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 0057369-21.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA NEVES BOMFIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTACIO CHAVES DE SOUZA OAB - MT19825-O (ADVOGADO(A))

CAIO ALEXANDRE OJEDA DA SILVA OAB - MT19856-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ GUSTAVO DE MELO MENDES (REU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA PEREIRA FERNANDES OAB - MT18786-O (ADVOGADO(A))

ANDRE HENRIQUE COSTA SAMPAIO OAB - MT15144-O (ADVOGADO(A))

LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES OAB - MT22233-A (ADVOGADO(A))

ROGERIO CAPOROSSI E SILVA OAB - MT6183-O (ADVOGADO(A))

DANIELI CRISTINA OSHITANI OAB - MT6079-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 0057369-21.2015 Vistos. O objetivo dos embargos de declaração é a 

manifestação sobre ponto obscuro, contraditório, omisso ou corrigir erro 

material existente na decisão em sentido amplo (art. 1022, incisos I, II e III 

do NCPC). Analisando os Embargos de Declarações verifica-se que o 

objetivo da embargante é unicamente rediscutir a matéria, assim, 

analisando a sentença embargada, não vislumbro os vícios apontados, 

motivo pelo qual os presentes embargos merecem total rejeição, tendo em 

vista que não se prestam a modificá-la. A propósito: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - 

INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR 

O CASO - VIA INADEQUADA - RECURSO NÃO PROVIDO. São incabíveis 

os Aclaratórios quando não há no decisum nenhuma das situações 

descritas no art. 1.022 do CPC, tratando-se de meio impróprio para 

provocar o prequestionamento ou a rediscussão de matéria devidamente 

analisada.” (Tribunal de Justiça Mato Grosso, ED 109233/2017, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 06/10/2017) negritei 

Com essas considerações, REJEITO os embargos de declaração de id. 

267137270, mantendo intacta a sentença de id. 26713721/26713722. No 

mais, intime-se o apelado para apresentar resposta ao Recurso de 

Apelação (id. 26713728/26713731), no prazo de 15 (quinze) dias. Após, 

decorrido o prazo remeta-se os autos ao Tribunal de Justiça para 

apreciação dos recursos. Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse 

Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1030206-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERSON DO ESPIRITO SANTO SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (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))

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1030206-44.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

VANDERSON DO ESPIRITO SANTO SILVA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Diante do cumprimento voluntário 

da sentença e da concordância com o valor depositado, expeça-se alvará 

em favor da parte autora para levantamento de toda a quantia depositada 

nos autos. No mais, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com 

fulcro no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. Custas 

processuais pela requerida. Após, arquivem-se os autos com as 

anotações e baixas devidas. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1034576-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO BUS VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO OAB - MT5475-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1034576-32.2019 Vistos. O objetivo dos embargos de declaração é a 

manifestação sobre ponto obscuro, contraditório, omisso ou corrigir erro 

material existente na decisão em sentido amplo (art. 1022, incisos I, II e III 

do NCPC). Analisando os Embargos de Declarações verifica-se que o 

objetivo da embargante é unicamente rediscutir a matéria, assim, 

analisando a sentença embargada, não vislumbro os vícios apontados, 

motivo pelo qual os presentes embargos merecem total rejeição, tendo em 

vista que não se prestam a modificá-la. A propósito: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - 

INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR 

O CASO - VIA INADEQUADA - RECURSO NÃO PROVIDO. São incabíveis 

os Aclaratórios quando não há no decisum nenhuma das situações 

descritas no art. 1.022 do CPC, tratando-se de meio impróprio para 

provocar o prequestionamento ou a rediscussão de matéria devidamente 

analisada.” (Tribunal de Justiça Mato Grosso, ED 109233/2017, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 06/10/2017) negritei 

Com essas considerações, REJEITO os embargos de declaração de id. 

228580, mantendo intacta a sentença de id. 22532581. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024590-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL PAIAGUAS QDA 3-A BLOCO (01 A 09) 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO RATTS DE FREITAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS FORTES MODESTO OAB - MT21330/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1024590-88.2018 Trata-se de Embargos de Declaração opostos por 

Condomínio Residencial Paiaguás Quadra 03 A, aduzindo que existe 
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omissão na sentença de id. 21406457, vez que deixou de determinar a 

expedição de alvará para levantamento dos valores depositados nos 

autos, conforme acordo de id. 21370776, requerendo o acolhimento 

destes embargos. É o relatório. Decido. O objetivo dos embargos de 

declaração é a manifestação sobre ponto obscuro, contraditório, omisso 

ou corrigir erro material existente na decisão em sentido amplo (art. 1022, 

incisos I, II e III do CPC). Verifica-se que procede a alegação omissão da 

sentença diante da ausência de determinação para levantamento dos 

valores depositados nos autos conforme postulado no id. 21370789, pág. 

03, com essas considerações ACOLHO os embargos de declaração de id. 

24280566, para que acrescentar na sentença de id. 21370776 a seguinte 

redação: “Expeça-se alvará em favor do exequente para levantamento 

dos valores depositados nos autos, conforme acordado entre as partes.” 

Quanto ao mais, a sentença permanece como está lançada. Após, a 

expedição do alvará arquive-se os autos com as anotações necessárias. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012559-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DUILIO NAVES JUNQUEIRA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EVAN CORRÊA DA COSTA OAB - MT8202-O (ADVOGADO(A))

EDE MARCOS DENIZ OAB - MT6808-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT3127-A 

(ADVOGADO(A))

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1012559-70.2017 Vistos. O objetivo dos embargos de declaração é a 

manifestação sobre ponto obscuro, contraditório, omisso ou corrigir erro 

material existente na decisão em sentido amplo (art. 1022, incisos I, II e III 

do NCPC). Analisando os Embargos de Declarações verifica-se que o 

objetivo da embargante é unicamente rediscutir a matéria, assim, 

analisando a sentença embargada, não vislumbro os vícios apontados, 

motivo pelo qual os presentes embargos merecem total rejeição, tendo em 

vista que não se prestam a modificá-la. A propósito: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - 

INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR 

O CASO - VIA INADEQUADA - RECURSO NÃO PROVIDO. São incabíveis 

os Aclaratórios quando não há no decisum nenhuma das situações 

descritas no art. 1.022 do CPC, tratando-se de meio impróprio para 

provocar o prequestionamento ou a rediscussão de matéria devidamente 

analisada.” (Tribunal de Justiça Mato Grosso, ED 109233/2017, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 06/10/2017) negritei 

Com essas considerações, REJEITO os embargos de declaração de id. 

28511156, mantendo intacta a sentença de id. 27661563. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017151-94.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES OAB - MT9995-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRITANOP MINERACAO LTDA - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIS SUELEN GARCIA OAB - MT12190-O (ADVOGADO(A))

FABIANO PENALVA VERDOLIN OAB - MT11066/B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Lotufo Engenharia e Construções Ltda. ajuizou Ação de Nulidade de 

Protesto c/c Indenização por Danos Morais com pedido de Tutela de 

Urgência em desfavor de Britanop Mineração Ltda., ambas qualificadas 

nos autos, alegando que em meados do ano de 2013 a autora firmou 

parceria com a empresa SME Engenharia – Sociedade de Montagens e 

Engenharia LTDA para a execução da Linha de Transmissão Paranatinga 

– Ribeirãozinho, Lote A, LT 500 kV de 355Km (circuito duplo), e cada qual 

era responsável por uma parte na execução do serviço, de modo que 

cada empresa firmou contratos, adquiriu materiais, equipamentos, 

contratou funcionários e gerenciou a sua parte da obra, se tratando de 

sociedades totalmente distintas e não formam grupo econômico. Narra a 

autora que foi surpreendida com carta de protesto em seu nome, onde 

consta como título uma duplicata mercantil de n. 00001416 emitida pela ré, 

entretanto, assevera que não possui qualquer relação comercial com esta 

e que na verdade quem é a responsável pelo pagamento é a sua parceira 

SME Engenharia, a qual, inclusive, declarou documentalmente sua 

obrigação. Requer a concessão da tutela de urgência para que seja 

determinada a suspensão dos efeitos do protesto. No mérito, requer a 

procedência da demanda, com o cancelamento definitivo do protesto, e a 

condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, 

a ser fixado por este juízo, além das verbas sucumbenciais. O pedido 

urgente foi apreciado e deferido (Id. 4334271). A ré apresenta 

contestação (Id. 13913148), aduzindo que a empresa autora e a SME – 

Sociedade de Montagens e Engenharia Ltda, sempre geriram e exerceram 

de forma comum, o controle e contratações da obra da Linha de 

Transmissão entre Paranatinga/MT para Ribeirãozinho/MT, lote A, LT 

500KV de 355km duplo, tanto, que noticia na petição inicial a existência de 

parceria e a formação de consórcio empresarial, inclusive, tais noticias 

estão vinculadas na rede mundial de computadores; que em consulta no 

site do Tribunal do Trabalho da 18ª e 23ª Região e nos Tribunais de Justiça 

de Mato Grosso e Goiás, existem inúmeras ações judicias reconhecendo a 

reciprocidade de interesses entre a empresa Requerente e a SME, e nos 

autos parte da reclamação trabalhista n. 0001719-94.2015.5.23.0076, a 

ex-colaboradora Leila Estela Processo Oller, comprova que as empresas 

formavam consórcio empresarial e eram geridas de forma uma, portanto, 

possuem responsabilidade solidária. Assevera que não cometeu qualquer 

ilícito e que agiu no exercício regular de direito, assim, requer a 

improcedência dos pedidos e a condenação da parte autora ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios. Réplica no arquivo de 

Id. 18486184. As partes foram intimadas a especificarem as provas a 

produzir (Id. 19980465), e ambas pugnaram pela produção de prova oral 

(Ids. 20465228 e 21401136). As partes foram intimadas para 

apresentarem o ato constitutivo do consórcio da Lotufo com a SME, 

devidamente arquivado no órgão competente (Id. 25308327), e a autora 

informou que não há qualquer constituição de consórcio (Id. 29041852) e 

a ré requereu a expedição de ofício para a empresa SME para apresentar 

o referido documento (Id. 29376445). É o relatório. Decido. O presente 

processo encontra-se na Meta 2 de 2020 do Conselho Nacional de Justiça 

– CNJ, pelo que passo a julgá-lo. Em razão de não existir necessidade de 

produção de outras provas, consoante os princípios da economia e 

celeridade processual, impõe-se o julgamento antecipado da lide, nos 

termos do art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Trata-se de 

Ação de Nulidade de Protesto c/c Indenização por Danos Morais e pedido 

de Tutela de Urgência promovida por Lotufo Engenharia e Construções 

Ltda. em desfavor Britanop Mineração Ltda., pretendendo o cancelamento 

do protesto de duplicata efetivada em seu nome, e que a ré seja 

condenada ao pagamento de indenização por dano moral. Em 

contrapartida, a ré assevera a responsabilidade solidária da autora com a 

empresa SME, em razão de formação de consórcio entre as empresas. 

Primeiramente, indefiro o pedido da ré para que seja oficiada a empresa 

SME para apresentar o ato constitutivo do consórcio, já que, tal 

documento, se existente e arquivado na Junta Comercial, é público, 

podendo ser requerido perante o mesmo por qualquer pessoa. Pois bem. 

Resta incontroverso que foi emitido um boleto de n. 14996, no valor de R$ 

88.818,94, em nome da empresa SME (Id. 3240169), e como não houve o 

pagamento, a ré emitiu um novo boleto de n. 1416, no mesmo valor, em 

nome da autora (Id. 3240182), o qual, pela falta de pagamento, foi indicado 

para protesto (Id. 3240159), e que agora é objeto de discussão nos autos. 

O entendimento é que a duplicata sem aceite é admitida desde que 

acompanhada do comprovante de entrega e recebimento da mercadoria, o 

que não se verifica nos autos, até porque a própria ré admite que a 

suposta entrega dos produtos se deu em favor da empresa SME. Além 

disso, a empresa SME declarou que é a única destinatária e responsável 

pelo pagamento do boleto originário da dívida, de n. 14996, no valor de R$ 

88.818,94 (Id. 3240183). Acerca da solidariedade o Código Civil dispõe: 

“Art. 265. A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade 

das partes”. Nesse contexto, não sendo comprovada a existência do ato 
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constitutivo de consórcio devidamente arquivado na Junta Comercial, no 

qual estaria registrado as obrigações das empresas, não há como 

presumir a responsabilidade da autora acerca do pagamento de 

mercadorias entregue para outra sociedade. Se não existe o documento 

do ato constitutivo de consórcio e a ré pretende o reconhecimento de 

formação do mesmo, consequentemente a solidariedade entre a autora e a 

empresa SME, deveria se valer primeiro da via própria para tanto, e não 

apenas se basear em outras ações judiciais e por liberalidade emitir título 

em nome da autora e em seguida o protestar, assim, há de ser 

reconhecido, neste momento, como indevido e gerador de danos. Com 

relação ao pedido de danos morais, é certo que o seu arbitramento deve 

pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem 

ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor. Tem que haver 

desgaste financeiro ao réu para abster-se de praticar atos semelhantes, 

mas deve ser evitada a pena exacerbada. Ainda, devem ser levadas em 

consideração as condições econômicas das partes, a repercussão do 

fato e a conduta da parte ré para a justa dosimetria do valor indenizatório. 

É importante estar atento ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, possível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor, sendo que, no caso em análise, a quantia de R$ 10.000,00 (dez 

mil reais), mostra-se razoável. Posto isso, com fundamento no artigo 487, 

I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos 

formulados na exordial para confirmar a decisão urgente de Id. 4334271, 

consequentemente determinar o cancelamento definitivo do protesto do 

título 1416, no valor de R$ 88.818,94, perante o Cartório do 4º Serviço 

Notarial de Cuiabá. Condeno a parte ré a indenizar os danos morais 

experimentados pela parte autora, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais), a ser corrigido pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da 

sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento 

danoso – data do protesto (Súmula 54 do STJ). Condeno a parte requerida 

ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, 

estes que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, 

conforme disposto no artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil. 

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0060237-06.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO BEZERRA BONA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

LA PROVENCE VIE DECORACOES EIRELI - EPP (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

KARLA KRAUSE BONA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA SALES DOS SANTOS OAB - MT5252-O (ADVOGADO(A))

Taísa Fernandes da SIlva Peres OAB - MT12815-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BROOKFIELD INCORPORACOES S.A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MB ENGENHARIA SPE 039 S/A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO JOSE DA SILVA OAB - MT10030-O (ADVOGADO(A))

GUSTAVO PINHEIRO GUIMARAES PADILHA OAB - SP178268-O 

(ADVOGADO(A))

max nascimento de rezende OAB - MT16826-O (ADVOGADO(A))

Rodrigo Pouso Miranda OAB - MT12333-O (ADVOGADO(A))

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. La Provence Vie Decorações Ltda. ME ajuíza a presente Ação de 

Indenização por Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes em desfavor 

de MB Engenharia SPE 039 S.A, MB Engenharia S.A e Brookfield 

Incorporações S.A, todos igualmente qualificados, alegando que firmou 

contrato com a ré para aquisição do apto n. 1504, no residencial Bonavita, 

nesta Capital, no valor de R$ 428.822,00, com prazo de entrega em 

30/07/2013, a qual não foi cumprida. Narra que em 10/11/2014 recebeu as 

chaves do imóvel, mas sem habite-se, e pelo atraso da obra sofreu 

inúmeros prejuízos. Discorda do prazo de tolerância de 180 dias e da 

cobrança de taxa de condomínio e de IPTU sem o habite-se. Assim, requer 

a procedência da demanda para que seja declarada indevida as 

cobranças de taxa de condomínio e de IPTU em face da ausência de 

habite-se; que a parte ré seja condenada ao pagamento da multa 

contratual de 0,5% ao mês do valor do imóvel, acerca do atraso de 17 

meses; ao pagamento de lucro cessante acerca do aluguel que deixou de 

ganhar; ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 

33.400,00, além das verbas de sucumbência. A parte ré apresenta 

contestação (Id. 27033046), arguindo preliminar de ilegitimidade passiva da 

ré Brookfield Incorporações. No mérito, aduz acerca da legalidade do 

prazo de tolerância; que o imóvel estava pronto em 2/07/2013, conforme 

habite-se expedido, mas a autora não recebeu as chaves por não o ter 

quitado, o que se deu apenas em 26/05/2014; que não houve a prática de 

ato ilícito capaz de gerar indenização. Requer o acolhimento da preliminar 

ou a improcedência do pedido autoral. Réplica no arquivo de Id. 27033074. 

No arquivo de Id 27033081 consta decisão saneadora, onde restou 

rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela ré. Audiência de 

instrução e julgamento foi realizada (Id. 27033126). As alegações finais da 

parte autora consta no arquivo de Id. 27033144 e da parte ré no de Id. 

27033145. O andamento do processo foi suspenso por ordem da decisão 

proferida no REsp. 1.63.428/SC (Id. 27033145), e como o citado recurso já 

foi julgado, dá-se retorno à marcha processual. É o relatório. Decido. O 

presente processo encontra-se na Meta 2 de 2020 do Conselho Nacional 

de Justiça – CNJ, pelo que passo a julgá-lo. Verifica-se dos autos que a 

parte autora baseia sua alegação de que sofreu danos, sob o argumento 

de que parte ré descumpriu o contrato no que tange ao atraso na entrega 

do imóvel. Ressalte-se que vige no direito civil brasileiro a autonomia de 

vontade no negócio jurídico, sendo que a liberdade de contratar pode ser 

vista sob o prisma da liberdade propriamente dita ou pelo aspecto da 

escolha da modalidade do contrato. Assim, um contrato válido e eficaz 

deve ser cumprido pelas partes, diante do princípio pacta sunt servanda, 

onde o acordo de vontade faz lei entre as partes. Entretanto, com o 

surgimento do Código de Defesa do Consumidor, não há dúvida que a 

vontade das partes continua essencial à formação dos negócios jurídicos, 

mas, a sua força diminuiu, havendo, portanto, a relativização da noção de 

força obrigatória e intangibilidade do conteúdo do contrato (art. 6º, IV e V 

e art. 51, do CDC). As partes firmaram Instrumento Particular de Promessa 

de Compra e Venda de Unidade Imobiliária em Construção, sendo 

pactuado que a conclusão das obras aconteceria em 30/07/2013 (Id. 

27032924, fl. 83), todavia, a cláusula 7.3.1.1 contém previsão de 

prorrogação por 180 dias (Id. 27032922, fl. 70). Discorda a parte autora 

acerca da prorrogação do prazo de entrega da obra por mais seis meses, 

ao argumento de que tal cláusula é abusiva. Aludida cláusula, mais 

conhecida como cláusula de tolerância, consoante entendimento 

jurisprudencial, é válida, em razão da dificuldade em definir quando 

exatamente a obra ficará pronta devido a motivos alheios à vontade do 

construtor, principalmente diante da complexidade quando se trata de um 

empreendimento de várias unidades autônomas. Em que pese a sua 

unilateralidade, a cláusula contratual que admite prazo de tolerância para a 

entrega do imóvel não é desautorizada por nenhuma disposição legal e, 

por isso, não pode ser considerada inválida. Não basta a submissão do 

contrato às regras consumeristas para que qualquer cláusula limitativa 

seja tida como nula ou abusiva, além disso, observa-se que, ao adquirir o 

imóvel, os autores estavam cientes da disposição atinente a eventual 

atraso, tratando-se, ainda, de prática usual, que não padece de qualquer 

vício. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO 

DE RESCISÃO CONTRATUAL - PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE 

IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA – INADIMPLÊNCIA DA CONSTRUTORA 

NA ENTREGA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - APELAÇÃO: 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE – 

RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – RISCOS DO NEGÓCIO - 

RETENÇÃO DE PARTE DO VALOR – IMPOSSIBILIDADE – DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS – QUANTUM – PROPORCIONALIDADE E 

RAZOABILIDADE – CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA – LEGALIDADE - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO: INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MATERIAIS ANTE O ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – 

LUCROS CESSANTES CONFIGURADOS – PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO PROVIDO. [...] A cláusula firmada no contrato estipulando prazo 

de tolerância de 180 dias para conclusão da obra, em regra, não é 

abusiva, sobretudo quando se trata de empreendimento imobiliário com 

inúmeras unidades autônomas, de modo que essa prorrogação, 

expressamente convencionada, não implica inadimplemento contratual se 

a entrega ocorrer dentro desse período. [...]”. (TJMT, Ap 160001/2015, 
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Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara Cível, Julgado em 

23/03/2016, Publicado no DJE 30/03/2016). Negritei e grifei “CIVIL. 

PROCESSO CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. 

CLAUSULA COM PREVISÃO DE MAIS DE UM PRAZO. INTERPRETAÇÃO EM 

FAVOR DO CONSUMIDOR. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. ALIDADE. MORA 

CONFIGURADA. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. 1. Na existência de 

cláusula contratual que estabelece mais de um prazo para a entrega do 

imóvel, esta deve ser interpretada de maneira mais favorável ao 

consumidor, à luz do artigo 47 do CDC . 2. É válida a cláusula de tolerância 

de 180 dias prevista contratualmente, porquanto a construção civil, 

comumente, se depara com imprevistos referentes à mão de obra, 

fornecimento de materiais, dentre outros, razão pela qual não se vislumbra 

abusividade na referida cláusula de prorrogação quanto ao prazo de 

entrega da obra. [...]”. (TJDF, APC 20130710098369 DF 

0009496-12.2013.8.07.0007, 5ª Turma Cível, Relator SANDOVAL 

OLIVEIRA, DJE : 19/03/2015). Negritei e grifei Por isso, é válida a cláusula 

7.3.1.1 do contrato que prevê o prazo de tolerância. Desta forma, será 

considerada a data de janeiro/2014 para termo final da entrega da obra, 

incluso os 180 (cento e oitenta) dias de prorrogação legal, e a partir desta 

data todo o ônus do descumprimento contratual, sendo a responsabilidade 

objetiva pelo serviço defeituoso prestado, e também pelos danos 

causados, conforme dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 

Apesar de a ré alegar que o imóvel estava pronto em 2/07/2013, é certo 

que o habite-se colacionado é parcial (Id. 27033070), e mesmo a autora 

tendo quitado o imóvel em 26/05/2014 (Id. 27033068, fl. 224), as chaves 

só lhe foram entregues em 10/11/2014 (Id. 27033068, fl. 223), além disso, 

as testemunhas narraram que até a data da audiência o empreendimento 

não estava finalizado, portanto, resta incontroverso o inadimplemento 

contratual pela ré. No mais, verifica-se que no contrato firmado ficou 

estabelecida a cláusula 7.3.1.2 (Id. 26813727), que assim dispõe: “7.1.1. 

Fica expressamente convencionando que, ressalvada a ocorrência de 

força maior, se o atraso na entrega da Unidade Autônoma, nas condições 

definidas no item 7.3.1, exceder o prazo estabelecido no item anterior, por 

razoes imputáveis à VENDEDORA, ela pagará ao ADQUIRENTE a 

indenização mensal (ou fração, calculado pro rata dies), no valor 

correspondente a 0,5% (meio por cento) do preço do imóvel, reajustado, 

desde que o ADQUIRENTE esteja adimplente com todas as obrigações 

assumidas no presente instrumento.” (Negrito do original). Assim houve a 

fixação de cláusula penal imposta a parte ré em caso de inadimplência de 

suas obrigações, visando ressarcir os prejuízos experimentados pela 

parte autora, portanto, será aplicada desde janeiro/2014. Apesar da 

averbação do “habite-se” conferir condição ao promitente comprador de 

se tornar proprietário, pois é a partir daí que poderá proceder ao registro 

do imóvel em seu nome ou dar entrada no pedido de financiamento junto à 

instituição financeira, a responsabilidade pelo pagamento do IPTU somente 

pode ser atribuída a parte autora após a tradição do imóvel, ou seja, após 

a efetiva transmissão da sua posse direta, o que é configurado com a 

entrega das chaves pela construtora, e não pelo habite-se, como 

requerido pela autora. Segundo entendimento jurisprudencial, salvo 

comprovação que o consumidor deu causa à demora na entrega das 

chaves, a construtora deve arcar com as despesas com IPTU e 

condominiais. A propósito: “APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROMESSA 

DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA 

ENTREGA. CULPA DA CONSTRUTORA. LUCROS CESSANTES. 

POSSIBILIDADE. TAXAS CONDOMINIAIS PAGAS ANTES DA EFETIVA 

ENTREGA DO IMÓVEL. RESSARCIMENTO NA FORMA SIMPLES. 

PAGAMENTO DO IPTU. EXIGIBILIDADE CONDICIONADA À ENTREGA DO 

IMÓVEL. TAXA CARTORÁRIA. RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE 

COMPRADOR. JUROS E MULTA SOBRE O SALDO DEVEDOR. 

IMPOSSIBILIDADE. MORA DECORRENTE DE CONDUTA DA 

CONSTRUTORA. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. MODIFICAÇÃO. (...) A 

cobrança de taxas condominiais somente se afigura possível e justa a 

partir da entrega efetiva das chaves pela construtora, pois somente a 

partir desse momento é que o adquirente passa a deter a posse direta do 

bem. A responsabilidade pelo pagamento do IPTU/TLP e dos encargos 

condominiais somente pode ser atribuída ao promitente comprador após a 

tradição do imóvel. O ressarcimento das referidas taxas pagas durante o 

período de mora da construtora deve ser feito na forma simples, diante da 

ausência de prova da má-fé. (...)” (TJDF, APC: 20130710077250, Relator: 

ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 13/05/2015, 6ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 19/05/2015 . Pág.: 368)(grifo nosso) “(...) 

POSTO ISTO, TEM-SE QUE A CLÁUSULA CONTRATUAL QUE 

ESTABELECE COMO OBRIGAÇÃO DO RECLAMANTE O PAGAMENTO DA 

TAXA CONDOMINIAL A PARTIR A EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE É NULA, EM 

ATENÇÃO AO CONTIDO NOS DITAMES DO CDC, EM ESPECIAL, AO ART. 

51, INC. IV. É ESCORREITA A SENTENÇA RECORRIDA, PORTANTO, AO 

PONDERAR QUE A RECLAMADA AGIU DE MÁ-FÉ QUANDO REPASSOU 

EM EVIDENTE ILEGALIDADE O ÔNUS DA TAXA CONDOMINIAL À AUTORA, 

O QUE ENSEJA A INCIDÊNCIA DO ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, DEVENDO A RECLAMADA 

RESTITUIR A PARTE AUTORA EM DOBRO. DE IGUAL MODO, NÃO MERECE 

PROSPERAR A ALEGAÇÃO DA RECLAMADA ACERCA DA OBRIGAÇÃO 

DE PAGAMENTO DO IPTU, ISSO PORQUE, NOS TERMOS DO ART. 32 DO 

CTN: O IMPOSTO, DE COMPETÊNCIA DOS MUNICÍPIOS, SOBRE A 

PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA TEM COMO FATO 

GERADOR A PROPRIEDADE, O DOMÍNIO ÚTIL OU A POSSE DE BEM 

IMÓVEL POR NATUREZA OU POR ACESSÃO FÍSICA, COMO DEFINIDO NA 

LEI CIVIL, LOCALIZADO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO. PORTANTO, 

ESCORREITA A SENTENÇA RECORRIDA QUE CONSIGNOU, EM SÍNTESE, 

QUE O PROMITENTE COMPRADOR, SÓ PODE SER RESPONSABILIZADO 

PELAS TAXAS CONDOMINIAIS E IPTU GERADOS PELO IMÓVEL APÓS A 

EFETIVA TRANSMISSÃO DA SUA POSSE DIRETA, O QUE É 

CONFIGURADO COM A ENTREGA DAS CHAVES PELA CONSTRUTORA. 

SENTENÇA MANTIDA, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, SERVINDO 

A EMENTA COMO VOTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJPR - 

1ª Turma Recursal - 0027182-54.2015.8.16.0182/0 - Curitiba - Rel.: 

Fernando Swain Ganem - - J. 03.03.2016). Negritei. No tocante ao dano 

moral, diante do descumprimento do contrato de forma injustificável, ele 

está caracterizado, vez que afetou diretamente a vida da parte autora, 

causando-lhe prejuízos, perturbação e aflição que devem ser indenizados, 

não se tratando de mero dissabor ou aborrecimento cotidiano. Senão 

vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA 

PLANTA - ATRASO NA ENTREGA - TEORIA DO RISCO DO 

EMPREENDIMENTO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA 

CONSTRUTORA - ART. 14 DO CDC - DANO MORAL E LUCROS 

CESSANTES PRESUMIDOS - QUANTUM ADEQUADO - CLÁUSULA PENAL 

MORATÓRIA DEVIDA DESDE QUANDO ULTRAPASSADO O PRAZO DE 

TOLERÂNCIA DE 180 DIAS - VINCULAÇÃO AO HABITE-SE - 

DESCABIMENTO - MULTA CONTRATUAL CUMULÁVEL COM LUCROS 

CESSANTES - NATUREZA JURÍDICA DIVERSA - EXCEÇÃO DO CONTRATO 

NÃO CUMPRIDO - INAPLICABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. A 

construtora é objetivamente responsável pelo cumprimento do prazo 

contratual, não configurando hipótese de caso fortuito ou motivo de força 

maior o embargo do empreendimento ou qualquer outro tipo de entrave 

administrativo, já que se trata de res inter alios acta em relação ao 

promitente comprador. O excessivo atraso na entrega de imóvel 

comercializado na planta configura ato ilícito, e gera dano moral e lucros 

cessantes presumidos, o que dispensa a produção de prova. Se o valor 

fixado para a reparação é adequado, limitando-se a compensar os 

transtornos extrapatrimoniais sem causar enriquecimento ilícito, não 

comporta redução (princípios da moderação e da razoabilidade). Havendo 

previsão expressa de prazo de tolerância de 180 dias para a entrega de 

apartamento em construção, a multa contratual é devida desde quando 

ultrapassado esse limite, e pode ser cumulada com lucros cessantes, em 

virtude da natureza moratória dessa cláusula penal. A vinculação da multa 

de mora à data de expedição do habite-se é inviável, pois a obtenção 

desse documento nem sempre coincide com a disponibilização física do 

bem ao promitente comprador, além do quê implicaria em transferência da 

responsabilidade da construtora a terceiro. A exceção do contrato não 

cumprido (art. 476 do Código Civil) não se aplica como justificativa para 

obstar a entrega das chaves se na promessa de compra e venda há 

previsão de quitação do saldo devedor por financiamento habitacional, o 

qual evidentemente depende do cumprimento das obrigações da 

incorporadora.” (TJMT - Ap 59396/2016, Des. Rubens De Oliveira Santos 

Filho, Sexta Câmara Cível, Julgado em 15/06/2016, Publicado no DJE 

17/06/2016) Negritei e grifei. “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA - 

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA – ATRASO DA 

CONSTRUTORA NA ENTREGA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA – MÉRITO: 

TERMO DE QUITAÇÃO – COAÇÃO – NULIDADE – CLÁUSULA PENAL SEM 

CARÁTER COMPENSATÓRIO – POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM 

DEMAIS INDENIZAÇÕES – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E BIS IN IDEM – 

INOCORRÊNCIA – LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS – POSSIBILIDADE - 
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COMISSÃO DE CORRETAGEM - AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL 

EXPRESSA DA RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR PELO PAGAMENTO 

– RESTITUIÇÃO – FORMA SIMPLES – FATO DO PRÍNCIPE COMO 

EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL – INAPLICABILIDADE - DANO 

MORAL CONFIGURADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

Considerando-se que o interesse processual se alicerça no binômio 

necessidade/adequação, em que a necessidade se traduz na 

indispensabilidade da atuação do Poder Judiciário, (por meio do processo) 

para obter a satisfação de um interesse, e a adequação mostra-se 

configurada quando a tutela requerida ao Poder Judiciário é a adequada 

para sanar o problema apresentado, conclui-se que a parte autora possui 

interesse de agir. Consta dos autos documentos que indicam, com clareza 

solar, a intenção das apelantes em coagir o apelado em assinar termo de 

renúncia de direitos para que lhe fosse entregue as chaves do imóvel, 

pois, cientes de que estavam em mora decorrente do atraso. Sob o prisma 

dos princípios que regem o equilíbrio contratual, a cláusula contratual que 

estipula penalidade de forma exclusiva ao consumidor adquirente do bem 

é, sem sombra de dúvida, abusiva, na dicção do art. 51, incisos IV e XII, do 

CDC. Prevendo o contrato a incidência de multa moratória para o caso de 

descumprimento contratual por parte do consumidor, a mesma multa 

deverá incidir, em reprimenda do fornecedor, caso seja deste a mora ou o 

inadimplemento. Pela aplicação do Princípio da Equidade entre as partes, 

não há que se falar em bis in idem ou enriquecimento ilícito. O STJ, já 

pacificou o entendimento de que, para casos específicos de compromisso 

de compra e venda de imóvel na planta, a presunção da existência de 

lucros cessantes decorre da impossibilidade de uso e locação de imóvel, 

em razão do atraso na sua entrega, circunstância essa que denotaria 

presunção relativa do prejuízo do promitente-comprador. Se o serviço de 

corretagem foi contratado pela Construtora, a qual se beneficiou do 

serviço de intermediação, não pode repassar o ônus ao consumidor 

devido à ausência de previsão contratual e de informações claras sobre 

as despesas e sobre a responsabilidade, deste último, pelo pagamento. 

Para o reconhecimento de devolução em dobro de quantia indevidamente 

cobrada a título de comissão de corretagem, é necessária a prova de 

má-fé da construtora. Sem demonstração da existência de atuação estatal 

imprevisível, posterior ao contrato, apta a atingir, diretamente a relação 

contratual, não cabe invocar o fato do príncipe. A frustração e o 

adiamento de relevante projeto de vida (casa própria), afora os danos 

suportados na esfera patrimonial, causam lesões no âmbito psíquico do 

consumidor, ultrapassando a margem do aborrecimento comum do 

cotidiano, mas efetivo abalo suscetível de indenização.” (TJMT, Ap 

5102/2016, Des. Sebastião De Moraes Filho, Segunda Câmara Cível, 

Julgado Em 13/04/2016, Publicado No Dje 18/04/2016) Negritei e grifei Este 

fato, por si só, já autoriza o direito da autora a indenização por danos 

morais, já que teve violado seu direito, com relação ao ato ilícito praticado 

pelas rés. A fixação do valor para os danos morais serve apenas para 

desestimular a prática de atos semelhantes e equilíbrio entre a 

compensação do constrangimento e a prevenção da reincidência, razão 

pela qual, deve ter como parâmetro os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade. No caso em tela, deve-se levar em consideração como 

ocorreram os fatos, condições das partes e a extensão do dano, de molde 

a que não haja enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie 

indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. Nessa 

esteira, comprovado o fato e presente o dano moral indenizável, bem 

como analisando os critérios elencados, tem-se por razoável e 

proporcional a fixação do dano moral em R$ 8.000,00 (oito mil reais). No 

tocante ao pedido da parte autora de condenação da parte ré ao 

pagamento de multa e lucros cessantes, em tese repetitiva o STJ firmou 

entendimento acerca da impossibilidade de sua cumulação, confira-se: 

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. COMPRA E 

VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NOVEL LEI N. 

13.786/2018. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANTERIORMENTE 

À SUA VIGÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA 

PENAL MORATÓRIA. NATUREZA MERAMENTE INDENIZATÓRIA, 

PREFIXANDO O VALOR DAS PERDAS E DANOS. PREFIXAÇÃO 

RAZOÁVEL, TOMANDO-SE EM CONTA O PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. 

CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. INVIABILIDADE. 1. A tese a ser 

firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, é a seguinte: A cláusula 

penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da 

obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, 

afasta-se sua cumulação com lucros cessantes. 2. No caso concreto, 

recurso especial não provido. (STJ, REsp 1635428/SC, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 

25/06/2019). Negritei. Diante do exposto, e por tudo que dos autos 

constam, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial 

para: 1) Declarar indevidas as cobranças de taxa de condomínio e de IPTU 

antes da entrega das chaves (10/11/2014); 1) Condenar a parte ré ao 

pagamento de indenização a partir de janeiro/2014 até a data da efetiva 

entrega do imóvel, devendo a data final ser apurada em sede de liquidação 

de sentença, no valor correspondente a 0,5% (meio por cento) do valor do 

imóvel, atualizado monetariamente pelo INPC, e acrescido de juros de mora 

de 1% ao mês, a partir da citação. 2) Condenar a ré a indenizar a parte 

requerente pelos prejuízos de ordem moral, no valor de R$ 8.000,00 (oito 

mil reais), corrigidos pelo INPC desde o arbitramento (data da sentença - 

Súmula 362, STJ), mais juros legais de 1% ao mês, a partir da citação. 

Considerando que a autora decaiu em parte mínima, condeno a ré ao 

pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

este que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, 

com base no que dispõe o artigo 85, §2º c/c art. 86, do Novo Código de 

Processo Civil. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às 

anotações de estilo, após arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. 
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DOMINGOS DIVINO DE CAMPOS FILHO OAB - 040.458.031-90 

(REPRESENTANTE)

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))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008413-49.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

A. V. D. C. M. REPRESENTANTE: DOMINGOS DIVINO DE CAMPOS FILHO 

REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Diante do 

cumprimento voluntário da sentença e da concordância com o valor 

depositado, expeça-se alvará em favor da parte autora para levantamento 

de toda a quantia depositada nos autos. No mais, JULGO EXTINTO o 

cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 924, inciso II do Código de 

Processo Civil. Custas processuais pela requerida. Após, arquivem-se os 

autos com as anotações e baixas devidas. Cumpra-se. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022499-93.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA GERALDA PINHEIRO (AUTOR(A))

GISELLY ANTUNES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA RODRIGUES BRAGA OAB - MT16438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. (REU)

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REU)

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

JUSCELINO ADSON DE SOUZA FILHO OAB - MG0122345A 

(ADVOGADO(A))

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Visto. Patrícia Geralda Pinheiro e Giselly Antunes de 

Almeida ajuizaram Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais e 

Pedido de Tutela de Urgência em desfavor de Banco Hsbc Brasil – Adm. 

de Consórcio Ltda., Seguradora Zurich Minas Brasil e Bradesco 

Administradora de Consórcio Ltda., todos devidamente qualificados nos 
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autos, alegando que a requerente Patrícia, em 28/09/2012, aderiu ao grupo 

do consórcio HSBC para aquisição do veículo, contrato nº. 01123191165, 

e sendo contemplada em 09/11/2012, escolheu o automóvel GOL 1.0, 

VOLKSWAGEN, ano 2010, ano/modelo 2011, placa NPI 9845, no valor de 

R$ 21.370,23 (vinte e um mil trezentos e setenta reais e vinte e três 

centavos). Narram que o bem foi alienado junto ao réu HSBC, no valor de 

R$ 27.335,41 (vinte e sete mil reais trezentos e trinta e cinco reais e 

quarenta e um centavos), e em seguida foi realizado contrato de seguro 

com a corré Zurich em 17/12/2012, em nome da coautora Giselly. 

Asseveram que a autora Patrícia, em 31/07/2013, estava em viagem na 

região do Município de Itiquira/MT se envolveu em um acidente de trânsito, 

no qual resultou em perca total do veículo segurado e óbito de um terceiro; 

que o seguro foi acionado, e a seguradora indenizou a família da vítima e o 

veículo foi levado pelo guincho da Requerida Zurich, estando na posse 

dela até o momento. Discorrem que as rés vêm criando embaraços para a 

cobertura da indenização do veículo, alegando falta de documentação, 

falta de informação acerca do valor para quitação do bem, etc.; que a 

quitação do mesmo junto ao banco réu alienante já deveria ter ocorrido, e 

como as parcelas do financiamento estão em aberto, o nome da autora 

Patrícia foi negativado e protestado, Requerem a concessão da tutela de 

urgência para que seja determinada a exclusão da negativação e a baixa 

do protesto em nome da autora Patrícia. No mérito, pleiteiam a procedência 

da demanda para que as rés sejam condenadas ao pagamento de R$ 

100.000,00, a título da indenização securitária por dano material, bem 

como todos os prêmios contratados na apólice, que deverão ser 

corrigidos desde a data do sinistro (31/07/2013), e que com a quitação do 

veículo na proporção do saldo devedor, seja liberado o valor 

remanescente em favor das autoras; que seja determinada a baixa do 

gravame junto ao DETRAN/MT e que este deixe de realizar a cobrança do 

licenciamento/IPVA referente ao ano de 2017, já que o veículo não está 

mais em circulação. Pugnam ainda pela condenação da parte requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais, em R$ 100.000,00, além das 

verbas de sucumbência. A apreciação do pedido urgente foi postergada 

para aguardar a defesa (Id. 4632629). Bradesco Adm. de Consórcio 

apresenta contestação (Id. 5863949), alegando que nunca se recusou a 

efetuar qualquer transferência de valores; que não há nexo de 

causalidade entre a conduta da ré e suposto dano sofrido pela parte 

autora; que não houve falha na prestação do serviço, consequentemente 

não há dever de indenizar. Apesar de não levantar qualquer preliminar, 

requer o acolhimento da mesma ou a improcedência dos pedidos. O banco 

HSBC réu também apresenta defesa (Id. 5865220), levantando preliminar 

de ilegitimidade passiva, ao argumento de que a discussão nos autos é 

acerca do contrato de seguro, do qual não possui qualquer envolvimento. 

No mérito, aduz que os fatos narrados pela parte autora não foram 

capazes de gerar qualquer dano à imagem do mesmo. Requer o 

acolhimento da preliminar ou a improcedência dos pedidos iniciais. 

Réplicas nos arquivos de Ids. 6682777 e 6682828. A contestação da ré 

Zurich consta no arquivo de Id. 20324426, onde assevera que descabe a 

aplicação da multa prevista no art. 334, §8º do CPC, vez que a intimação 

da ré para a audiência não respeitou o prazo de vinte dias de 

antecedência. Alega a ocorrência da prescrição, já que o sinistro se deu 

em 2013, mas a ação foi ajuizada apenas em 2016, superando o prazo 

legal de um ano. No mérito, aduz que a parte autora não encaminhou os 

documentos necessários para o recebimento da indenização, e que elas 

ainda possuíam pendências junto ao banco réu, o que dificultou a 

conclusão do procedimento administrativo; que o valor requerido pela 

parte autora acerca de danos materiais é voltado para indenizar terceiros, 

e na hipótese de indenização pelo casco do veículo, deve ser seguido a 

tabela Fipe da data do sinistro; que os contratos de seguro e 

financiamento são distintos e o fato do veículo ter sofrido perda total, não 

significava que a autora poderia deixar de pagar as parcelas junto ao 

banco corréu, razão pela qual teve seu nome negativado; que não 

praticou qualquer ilícito e não há dever de indenizar. Requer o acolhimento 

da prejudicial de mérito ou a improcedência dos pedidos. Na eventualidade, 

que a indenização pela perda total seja no ajuste estabelecido em apólice 

em 110% da Tabela Fipe, a ser corrigido pela taxa Selic, na data da 

liquidação do sinistro junto ao banco financiador, e caso haja saldo 

remanescente, este será repassado para as autoras. Impugnação no 

arquivo de Id. 23274221. As partes foram intimadas para especificarem as 

provas (Id. 25611273), e se manifestaram apenas a parte autora e a ré 

Zurich, conforme os arquivos de Ids. 25816639 e 25994079. É o relatório. 

Decido. O presente processo encontra-se na Meta 2 de 2020 do Conselho 

Nacional de Justiça – CNJ, e consoante os princípios da economia e 

celeridade processual, impõe-se o julgamento do feito, nos termos do art. 

355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Trata-se de Ação de 

Cobrança c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de 

Urgência proposta por Patrícia Geralda Pinheiro e Giselly Antunes de 

Almeida em desfavor de Banco Hsbc Brasil – Adm. de Consórcio Ltda., 

Seguradora Zurich Minas Brasil e Bradesco Administradora de Consórcio 

Ltda. No tocante ao pedido da ré de afastamento da multa, o artigo 334, do 

CPC, prevê que a intimação da audiência deverá ocorrer com vinte dias de 

antecedência, e no caso o ato estava designado para 6/05/2019, e sendo 

a ré Zurich intimada em 16/04/2019 (Id. 19830145), não há falar em 

aplicação de tal penalidade. No mais, registre-se que partes legítimas são 

as pessoas titulares da relação jurídica material objeto da demanda, sendo 

autor aquele que atribui a si o direito que pleiteia e réu aquele a quem o 

autor atribui o dever de satisfazer sua pretensão. A legitimidade – que é 

uma das condições da ação (art. 18º e também art. 485, VI, do NCPC) – 

não se confunde com o próprio mérito. Ela se restringe a uma análise 

superficial acerca da pessoa que o autor da ação aponta como devedor 

da satisfação de sua pretensão e de quem aponta como titular do direito 

correspondente à providência judicial que pede, sendo analisada em tese. 

Dessa forma, uma parte é chamada autora porque se apresenta ao 

Estado-juiz como detentora do direito que alega, tendo legitimidade ativa 

para propor a ação – ou seja, iniciar um processo – contra o réu, que por 

ser aquele que, supostamente, satisfará a pretensão indicada pelo autor, 

tem legitimidade passiva para tanto e dessa forma figura no processo 

como aquele de quem o autor exige o cumprimento da obrigação a ele 

demandada. No caso em apreço, a parte autora atribui conduta ilícita do 

Banco réu ao procrastinar o fornecimento de informações acerca do saldo 

devedor e proposta de possível quitação/parcelamento do débito após o 

sinistro, e como negativou o nome da requerente Patrícia, junto aos órgãos 

de proteção ao crédito, pretendem a respectiva baixa e indenização por 

dano moral, portanto, resta demonstrado, a princípio, a legitimidade do 

banco para figurar no polo passivo da ação. Desse modo, rejeito a 

preliminar de ilegitimidade passiva. No tocante a prescrição, sem delongas, 

equivoca-se a parte requerida em alegar tal prejudicial, vez que sequer 

encerrou o procedimento administrativo, conforme alegado na defesa, ou 

seja, não houve negativa da cobertura, e tal prazo apenas começaria a 

incidir após o referido ato (Súmula 229, STJ)[1], assim, a rejeito. O artigo 

757 do Código Civil dispõe que: Pelo contrato de seguro, o segurador se 

obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do 

segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados. 

Com efeito, prescreve o art. 422 do CC/02 que: os contratantes são 

obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua 

execução, os princípios de probidade e boa-fé. No mesmo norte, o art. 765 

do Diploma Civil estabelece que: o segurado e o segurador são obrigados 

a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé 

e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e 

declarações a ele concernentes. Para a doutrina o seguro é o contrato 

pelo qual o segurador, mediante o recebimento de um prêmio, assume 

perante o segurado a obrigação de pagar-lhe uma determinada 

indenização, prevista no contrato, caso o risco a que está sujeito se 

materialize em um sinistro. Segurador e segurado negociam as 

consequências econômicas do risco, mediante a obrigação do segurador 

de repará-las. Ademais, deve ser analisado à luz do código consumerista, 

que prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual é 

desnecessária para a caracterização do dever reparatório a 

comprovação da culpa do agente, ficando o consumidor responsável, 

apenas, em demonstrar a efetiva ocorrência do dano e do nexo causal, 

nos termos do art. 14 da Lei nº 8.078/90: “Art. 14. O fornecedor de 

serviço 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 a sua fruição e riscos. 1º. O serviço é defeituoso 

quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, 

levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: 

I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido.” Assim, 

a isenção de indenizar somente ocorrerá se o fornecedor, de produtos ou 

de serviços, provar que não colocou o produto no mercado (art. 12, § 3º, 

I), ou que mesmo tendo colocado o produto no mercado ou fornecido o 

serviço, não existe o defeito apontado (art. 12, § 3º, II e 14, § 3º, I), ou 

ainda, que o dano decorrente se deu por culpa exclusiva da vítima ou de 
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terceiro (art. 12, § 3º, III e 14, § 3º, II). É incontroverso que o veículo GOL 

1.0, VOLKSWAGEN, ano 2010, ano/modelo 2011, placa NPI 9845, está 

registrado em nome da autora Patrícia, alienado em favor do Banco HSBC 

(Id. 4354565) e que o contrato de seguro sobre o mesmo foi firmado entre 

a coautora Giselly e a corré Zurich (Id. 4354458), assim como o veículo 

segurado se envolveu em acidente de trânsito (Id. 4354583 e 4354593), o 

que resultou em sua perda total. Consta da apólice de Seguro Auto que em 

caso de roubo ou furto do veículo o valor da indenização será de 110% da 

Tabela Fipe (Id. 4354458). Havendo prova da contratação do seguro entre 

as partes e que o mesmo tem cobertura para colisão, não resta dúvida 

quanto à obrigação da parte ré de ressarcir a autora, de acordo com a 

cobertura contratada, ou seja, 110% da Tabela Fipe, da data do sinistro, e 

não o valor de R$ 100.000,00, já que tal cobertura é para danos materiais 

à terceiros. Como o veículo está alienado em favor do Banco HSBC, deve 

ser apurada a quantia a ser destinada ao pagamento do financiamento, 

caso ainda exista, e, havendo saldo credor, este deverá ser entregue à 

parte autora. No tocante aos danos morais, resta demonstrada a conduta 

ilícita da parte requerida ao criar embaraços para o pagamento da 

indenização, conforme diversos espelhos dos e-mails trocados entre as 

partes. Não se mostra razoável o prazo de três anos de um procedimento 

administrativo (2013 sinistro a 2016, propositura da ação), seja para o 

banco réu informar o saldo devedor (o que não rebateu em sua defesa), 

seja para a seguradora, se fosse o caso, obter diretamente do mesmo, 

visando a finalização da cobertura, e o caso não teria tomado essa 

proporção, restando demonstrada a atitude ilícita concorrente da parte 

requerida. É pacifico o entendimento que, em casos de inscrição indevida 

do nome em cadastros de restrição ao crédito, o dano é presumido, 

porque decorre do próprio fato (in re ipsa), não sendo necessária 

qualquer prova do prejuízo (STJ. AgRg no Ag nº 1.420.027/BA. Rel. 

Ministro Sidnei Beneti. J. em: 20.12.2011 e AgRg no Ag nº 777185/DF. 4ª 

Turma. Rel. Min. Fernando Gonçalves. DJ 29.10.2007, p. 247). A fixação 

do valor para os danos morais serve apenas para desestimular a prática 

de atos semelhantes e equilíbrio entre a compensação do constrangimento 

e a prevenção da reincidência, razão pela qual, deve ter como parâmetro 

os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. No caso em tela, 

deve-se levar em consideração como ocorreram os fatos, condições das 

partes e a extensão do dano, de molde a que não haja enriquecimento 

injustificado, mas que também não lastreie indenização que não atinja o 

caráter pedagógico a que se propõe. Nessa esteira, comprovado o fato e 

presente o dano moral indenizável, bem como analisando os critérios 

elencados, tem-se por razoável e proporcional a fixação do dano moral em 

R$ 10.000,00 (dez mil reais). E ainda, referente à pretensão da ré de 

aplicação da taxa SELIC ao caso em comento, melhor sorte não lhe 

socorre, eis que prevalece o artigo 405 do Código Civil, além disso, a 

incidência de juros e correção monetária possuem termos iniciais 

diferentes. A propósito: “[...] A taxa SELIC não pode ser utilizada como 

índice de correção monetária, por não refletir a desvalorização da moeda. 

A correção monetária será aplicada de acordo com o INPC por ser o índice 

que reflete a verdadeira variação do poder aquisitivo da moeda. (...)”. 

(TJ/MT, Ap 23367/2011, Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2ª CC.). 

“APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL C/C 

RESTITUIÇÃO DE VALORES – ACORDO DE TRANSPORTE DE GRÃOS – 

DESCUMPRIMENTO – JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE FORMAÇÃO DE PROVA DA PARTE RÉ 

PARA COMPROVAR SUAS ALEGAÇÕES E DEMONSTRAR OS FATOS 

IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS E EXTINTIVOS DO DIREITO DA PARTE 

AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, II DO NCPC - SENTENÇA 

ALICERÇADA EM PROVAS MATERIAIS E TESTEMUNHAS 

DEMONSTRANDO A NECESSIDADE DE PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO 

EM FAVOR DO AUTOR – PRETENSÃO DE RESTRIÇÃO AO VALOR 

REQUERIDO NA AÇÃO, A TÍTULO DE RESTITUIÇÃO – DESCABIMENTO – 

NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DO CAPITAL – PRETENSÃO DE 

APLICAÇÃO DA TAXA SELIC PARA CÁLCULOS DE JUROS DE MORA – 

INVIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 405 DO CÓDIGO CIVIL – 

ENTENDIMENTO PACIFICADO NOS TRIBUNAIS – MANUTENÇÃO DA 

SENTENÇA – APELO DESPROVIDO. Cabe ao réu comprovar a existência 

de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, à luz 

do artigo 373, II, do NCPC, de modo que não se desincumbindo de tal 

mister, é perfeitamente plausível que o Magistrado “a quo”, munido do 

conteúdo probatório dos autos, concernente às provas materiais e 

testemunhais, decida a lide em seu desfavor, desde que, repita-se, 

condizente com as provas dos autos. Ainda que a pretensão de 

restituição de valores seja considerada pedido determinado, não há que 

se restringir a condenação a tal valor, devendo ele ser devidamente 

atualizado. “(...) Com relação aos danos a serem apurados em fase de 

liquidação, correta a sentença diante dos danos ocasionados no decorrer 

do processo que dependem da devida liquidação. No que tange a 

aplicação da taxa Selic cediço que esta não é aplicável ao caso, devendo 

a sentença ser reformada nesse ponto, pois para o caso em questão 

deve ser aplicado o índice do INPC. “[...] 2. O termo inicial de juros de mora 

nos casos de indenização por danos morais por responsabilidade 

extracontratual é o evento danoso, conforme Súmula nº 54/STJ, segundo 

a qual os juros moratórios fluem a partir do evento danoso em caso de 

responsabilidade extracontratual. Precedentes. [...]”. (AgInt no REsp 

1735493/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 

21/08/2018, DJe 31/08/2018). (Apelação n. 0001001-23.2013.8.11.0021 – 

Relatora: Desa. Nilza Maria Pôssas De Carvalho, Primeira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 25/09/2018, Publicado no DJE 01/10/2018)” 

(destaquei). (TJMT, N.U 0016025-36.2010.8.11.0041, Sebastião Barbosa 

Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2019, 

Publicado no DJE 29/03/2019). Negritei. Posto isso, com fundamento no 

artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na Ação de Cobrança c/c 

Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência proposta 

por Patrícia Geralda Pinheiro e Giselly Antunes de Almeida em desfavor de 

Banco Hsbc Brasil – Adm. de Consórcio Ltda., Seguradora Zurich Minas 

Brasil e Bradesco Administradora de Consórcio Ltda., para condenar a ré 

Zurich ao pagamento da indenização de 110% da Tabela Fipe, da data do 

sinistro, corrigido monetariamente pelo INPC desde a data da celebração 

do pacto até o efetivo pagamento[2], acrescido de juros de mora de 1% ao 

mês, a partir da citação. O pagamento deverá ser feito diretamente à 

financiadora do veículo e, havendo saldo remanescente, deverá ser pago 

à parte autora. Deve a requerida Zurich ainda se responsabilizar pelos 

impostos (IPVA, seguro DPVAT, licenciamento, etc.) a contar da posse do 

veículo. Condeno as rés, solidariamente, a indenizar a parte requerente 

pelos prejuízos de ordem moral, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), 

corrigidos pelo INPC desde o arbitramento (data da sentença - Súmula 362, 

STJ), mais juros legais de 1% ao mês, a partir da citação. Oficiem-se aos 

órgãos de proteção ao crédito e ao cartório do 4º Ofício desta Capital, 

para que promovam as baixas das restrições do nome da autora, 

inseridos pela parte requerida, conforme requerido em sede de tutela de 

urgência. Por ter a parte autora decaído em parte mínima do pedido, 

condeno a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Novo Código de 

Processo Civil. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, após as 

baixas e anotações pertinentes. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito [1] Súmula 229 – STJ. 

O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo 

de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão. [2] “AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

CONTRATO DE SEGURO. EMBRIAGUEZ DE TERCEIRO CONDUTOR. FATO 

NÃO IMPUTÁVEL À CONDUTA DO SEGURADO. AGRAVAMENTO DO 

RISCO NÃO CONFIGURADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO. 

CONTRATAÇÃO DO SEGURO. RECURSO NÃO PROVIDO. [...]. 2. Esta 

Corte tem entendimento de que, nos casos de seguro de veículo, a 

correção monetária tem incidência a partir da contratação do seguro. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento”. (STJ, AgRg no Ag 

1354686/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 

04/08/2015, DJe 10/08/2015). Negritei.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1009291-03.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA OAB - SC11985-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DERCILIA MARQUES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009291-03.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: 
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FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF EXECUTADO: 

DERCILIA MARQUES DA SILVA Visto. Convém esclarecer que o 

cumprimento da sentença opera-se no próprio processo de conhecimento, 

não sendo cabível, muito menos necessária, a instauração de processo 

autônomo. Portanto, se pretende a parte exequente buscar a satisfação 

de seu crédito, deverá realizar nos autos do processo principal (cód. 

847720). Desse modo, indefiro a petição inicial, consequentemente julgo 

extinta esta fase de cumprimento de sentença, nos termos dos artigos 513 

c/c 924, inciso I c/c 485, I, do Novo Código de Processo Civil. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0042356-16.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON PRIEBE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME FERREIRA DE BRITO OAB - MS9982-O (ADVOGADO(A))

PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO OAB - MS10789-O 

(ADVOGADO(A))

FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR OAB - MS15140-O (ADVOGADO(A))

HENRIQUE DA SILVA LIMA OAB - MS9979-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MAPFRE VIDA S/A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Cleiton Priebe ajuizou Ação de Cobrança de Indenização Securitária 

em desfavor de Bradesco Previdência e Seguros S/A e Mapfre Vida S/A, 

ambos qualificados nos autos, alegando que é integrante do Exército 

Brasileiro e que aderiu a um contrato de seguro de vida, eis que a 

atividade exercida é sujeita a infortúnios, sendo as seguradoras rés 

responsáveis pelo pagamento das coberturas. Assevera que em 

maio/2013 sofreu acidente no serviço ao desembarcar da viatura, o que 

lhe causou grave lesão no joelho esquerdo, sendo necessária a 

intervenção médica e ser submetido à cirurgia para recuperação do 

mesmo, e apesar de ter realizado todo o tratamento médico indicado, está 

incapacitado para a profissão militar do exército, fazendo jus à 

indenização por invalidez permanente por acidente, pelo que requer sejam 

as requeridas condenadas, solidariamente, ao pagamento de indenização, 

no valor de R$ 86.659,20, além dos honorários de sucumbência. A ré 

Mapfre Vida S/A apresenta contestação (Id. 27008515), levantando 

preliminar de falta de interesse de agir do autor e prejudicial de mérito de 

prescrição. No mérito, discorre sobre o contrato de seguro e a cobertura 

no limite da apólice e impugna os documentos médicos apresentados. 

Requer o acolhimento da preliminar ou da prejudicial de mérito, ou a 

improcedência dos pedidos iniciais. Em pedido alternativo, requer que em 

eventual indenização ela seja calculada com base no limite fixado no 

certificado vigente à época do sinistro, aplicando o percentual 

correspondente ao grau de repercussão, limitando-se a responsabilidade. 

Impugnação no arquivo de Id. 27008755. O corréu Bradesco Vida e 

Previdência S/A também apresenta defesa (Id. 27008818), afirmando que 

inexiste solidariedade passiva entre as seguradoras que participam do 

cosseguro e que inexiste obrigação de indenizar, ante a ausência de 

comprovação da invalidez permanente e total. Pugna pela improcedência 

dos pedidos e, em pedido alternativo sejam observadas as cláusulas do 

contrato celerado, limitando a responsabilidade, tendo em vista a 

contratação em regime de cosseguro. Réplica no arquivo de Id. 27009016. 

Consta decisão saneadora no arquivo de Id. 27009153, onde restaram 

rejeitadas a preliminar e prejudicial de mérito arguidas e deferida a 

produção de prova pericial. O réu Bradesco opôs Embargos de 

Declaração (Id. 27009157), e este foi rejeitado (Id. 27009162). O laudo 

pericial aportou aos autos (Id. 27009312) e a manifestação das partes 

constam nos arquivos de Ids. 27009317, 27009322 e 27009372. É o 

relatório. Decido. O presente processo encontra-se na Meta 2 de 2020 do 

Conselho Nacional de Justiça – CNJ, pelo que passo a julgá-lo. A parte 

autora ajuizou a presente ação objetivando a condenação das requeridas 

ao pagamento da indenização do seguro de vida, sob a alegação de 

invalidez permanente por acidente. Necessário salientar que a demanda 

deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, eis que 

estão caracterizados os conceitos de consumidor e fornecedor, nos 

termos dos artigos 2º e 3º da Lei n. 8078/90. Tomando por base a Lei 

Consumerista, é imprescindível que se reconheça a vulnerabilidade do 

consumidor, que está sempre presente na relação de consumo, como 

elemento básico e que não se confunde com a hipossuficiência. O artigo 

757 do Código Civil estabelece que: “Pelo contrato de seguro, o segurador 

se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo 

do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos 

predeterminados”. Para a doutrina o seguro é o contrato pelo qual o 

segurador, mediante o recebimento de um prêmio, assume perante o 

segurado a obrigação de pagar-lhe uma determinada indenização, prevista 

no contrato, caso o risco a que está sujeito se materialize em um sinistro. 

Segurador e segurado negociam as consequências econômicas do risco, 

mediante a obrigação do segurador de repará-las. É incontroverso que foi 

firmado contrato de seguro de vida, possuindo como estipulante a 

Fundação Habitacional do Exército-FHE, conforme se vê da Apólice de 

Seguro de Vida Em Grupo (Id. 27008507). O laudo pericial (Id. 27009312) 

concluiu que Os elementos disponíveis permitem admitir nexo de 

causalidade entre o traumatismo noticiado e o dano corporal apresentado 

pelo autor. O periciado apresente invalidez permanente parcial incompleta 

do joelho esquerdo avaliada em 8% de comprometimento do patrimônio 

físico de acordo com perícia médica securitária dentro dos parâmetros da 

SUSEP para invalidez permanente. De acordo com o laudo pericial, não 

resta dúvida que o requerente apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do joelho esquerdo avaliado em 8% de comprometimento do 

patrimônio físico, estando sujeito à indenização securitária, considerando 

que a apólice prevê cobertura para o caso de invalidez permanente por 

acidente, o que pressupõe que a indenização será paga de acordo com o 

grau de sua extensão. É de se ressaltar, que a lesão parcial resultante de 

um acidente pessoal coberto não pode justificar o recebimento integral do 

capital segurado, levando em conta os princípios da proporcionalidade e 

da razoabilidade (REsp 1.727.718). Conforme já observado alhures, a 

perícia concluiu que o autor apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do joelho esquerdo avaliada em 40% de 20% (valor atribuído a 

uma perda completa do uso de um membro inferior), totalizando 8% de 

comprometimento funcional de acordo com os parâmetros da SUSEP para 

invalidez permanente. É importante ressaltar, que o percentual encontrado 

pelo perito de 8% (oito por cento) deverá recair sobre o capital segurado 

para o caso de Invalidez Permanente Por Acidente que é de R$ 86.659,20. 

Em seguida aplica-se a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, 

a partir da data da citação e de INPC a contar data do sinistro. Com relação 

ao cosseguro, é certo que inexiste responsabilidade solidária entre as 

cosseguradoras, obrigando-se cada uma no limite das respectivas cotas 

que lhe são atribuídas, conforme expressamente consignado no contrato. 

Todavia, não tendo sido informado ao consumidor/segurado de forma 

clara, expressa e em destaque quais eram as cosseguradoras e qual o 

limite da responsabilidade de cada uma, devem as requeridas 

responderem pela integralidade da indenização, resguardado seu direito 

de regresso. Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código 

de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na Ação de Cobrança de Indenização Securitária promovida 

por Cleiton Priebe em desfavor de Bradesco Previdência e Seguros S/A e 

Mapfre Vida S/A, para condenar estas a pagarem ao autor 8% do capital 

segurado de R$ 86.659,20, que deverá ser acrescido de juros de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir da citação e corrigido pelo INPC, a partir da 

data do sinistro. Condeno as requeridas ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do 

Novo Código de Processo Civil. Expeça-se alvará para liberação dos 

honorários periciais. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023963-55.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ECSAMIA GOMES OLIVER DURAN (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0015865A 

(ADVOGADO(A))

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT9494-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Ecsâmia Gomes Olivier Duram ajuizou Ação de Obrigação de Fazer 

c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência em 

desfavor de CAB Cuiabá S.A, ambos qualificados nos autos, alegando 

que é usuária dos serviços de fornecimento de água prestados pela 

requerida há apenas três meses (matrícula n. 508104), e que recebeu 

cobranças acerca dos meses de abril e maio de 2016 em valores 

exorbitantes, sendo R$ 413,04 e R$ 1.381,98 respectivamente, o que não 

condiz com sua realidade. Requer a concessão da tutela de urgência para 

que seja determinado a ré a suspender as referidas cobranças e se 

abster de incluir o nome da autora nos cadastros dos inadimplentes, sob 

pena de multa. No mérito, pleiteia a procedência do pedido para que seja 

determinado a ré a promover o cancelamento e em seguida o 

refaturamento das cobranças dos meses de abril e maio/2016, e 

condenada a requerida a indenizar a parte autora pelos danos morais 

sofridos, no valor de R$ 10.000,00, além das verbas de sucumbência. O 

pedido de urgente foi apreciado e deferido (Id. 4573809). A ré apresenta 

contestação (Id. 13597467), aduzindo que não há qualquer irregularidade, 

que a leitura de consumo foi devidamente realizada e sendo o serviço 

utilizado, é devida a contraprestação. Assevera que não há falha na 

prestação do serviço, ou seja, ilicitude das cobranças efetuadas, sendo 

indevida qualquer indenização. Requer a improcedência dos pedidos, com 

a condenação da parte autora nas verbas de sucumbência. Réplica no 

arquivo de Id. 9626950. O Laudo pericial foi juntado (Id. 23179304). Sobre 

ele a parte autora se manifestou no arquivo de Id. 23464355 e a parte ré 

no de Id. 28977910. É o relatório. Decido. Trata-se de Ação de Obrigação 

de Fazer c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de 

Urgência movida por Ecsâmia Gomes Olivier Duram em desfavor de CAB 

Cuiabá S.A. O caso deve ser analisado à luz do código consumerista, que 

prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual é 

desnecessária para a caracterização do dever reparatório a 

comprovação da culpa do agente, ficando o consumidor responsável, 

apenas, em demonstrar a efetiva ocorrência do dano e do nexo causal, 

nos termos do art. 14 da Lei nº 8.078/90: “Art. 14. O fornecedor de 

serviço 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 a sua fruição e riscos. 1º. O serviço é defeituoso 

quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, 

levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: 

I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido.” Assim, 

a isenção de indenizar somente ocorrerá se o fornecedor, de produtos ou 

de serviços, provar que não colocou o produto no mercado (art. 12, § 3º, 

I), ou que mesmo tendo colocado o produto no mercado ou fornecido o 

serviço, não existe o defeito apontado (art. 12, § 3º, II e 14, § 3º, I), ou 

ainda, que o dano decorrente se deu por culpa exclusiva da vítima ou de 

terceiro (art. 12, § 3º, III e 14, § 3º, II). Pois bem. A parte autora questiona 

as cobranças dos meses de abril e maio de 2016, nos valores de R$ 

413,04 e R$ 1.381,98, por não refletir com sua realidade de consumo. 

Extrai-se do laudo pericial a seguinte conclusão (Id. 23179304): “I. Foi 

constatado vazamento em 30 junho de 2016, sendo o mesmo consertado 

pela requerida em 01/01/2016 – um dia após a reclamação de vazamento; 

II. Não foi possível realizar testes de vazão no hidrômetro Y14S745463 – 

devido ao mesmo não ter sido encontrado; III. Nos meses de consumo 

regular do imóvel, tiveram as faturas registradas pela ocorrência lida, 

apresentando uma média de consumo de 59m³; IV. As faturas reclamadas 

foram devidamente medidas e lidas pelo aparelho medidor; V. Portanto 

conclui-se que os cálculos das faturas de abril e maio de 2016 estão de 

acordo com as normas vigentes na época do faturamento, conforme 

preconizado pela Lei nº 5.301 de 27 de abril de 2010. O consumo 

faturado, é compatível com a média de consumo mensal da matrícula 

508104-1 durante o período de leitura regular, cabe pontuar que existem 

alterações nos valores das tarifas previstos no contrato de concessão. 

VI. Por fim, tem-se que o cálculo do faturamento das faturas estão de 

acordo com as normas vigentes na época do faturamento, não havendo 

necessidade de refaturamento pela concessionária distribuidora de água”. 

Nota-se que apesar do expert concluir que não há irregularidades nas 

cobranças, é certo que não foi realizada perícia no medidor (teste de 

vazão, ar, etc.), vez que ele havia sido retirado do imóvel, ou seja, a prova 

foi indireta e o que se questiona é justamente a validade do suposto 

volume registrado no medidor. Pelas fotos colacionadas, observa-se que 

se trata de um imóvel simples e pelos documentos de Id. 4533357, vê-se 

que a ré emitiu fatura com vencimento no mês 04/2016 no valor de R$ 

54,91, mas as dos meses seguintes (05 e 06/2016) efetuou cobrança nos 

valores de R$ 413,04 e R$ 1.381,98, demonstrando uma enorme diferença 

nos valores de um mês para outro. Percebe-se assim um aumento 

considerável a partir de maio/2016, o que destoa da informação da ré de 

que há regularidade no medidor, consequentemente nas cobranças 

efetuadas. Com relação ao pedido de danos morais, não se verifica que 

tenha sido interrompido o fornecimento de água pela cobrança aqui 

discutida ou que tenha havido ofensa ao direito de personalidade da parte 

autora capaz de ensejar a reparação de dano moral pleiteado, não 

havendo como prosperar o pleito neste ponto. Posto isto, nos termos do 

art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos iniciais deduzidos por Ecsâmia Gomes Olivier 

Duram em face de CAB Cuiabá S/A, para determinar a ré a promover o 

cancelamento e em seguida o refaturamento das cobranças dos meses de 

abril e maio/2016, para 20 m³/mês, o qual é aceito como normal para esse 

tipo de residência. Considerando a sucumbência recíproca, condeno as 

partes igualmente (50% para cada) ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em R$ 2.000,00 

(dois mil reais), com fundamento no artigo 85, § 2º c/c §8º, do Novo 

Código de Processo Civil, contudo, fica suspensa a exigibilidade da cota 

da parte autora, por ser beneficiária da gratuidade da justiça. Transitada 

em julgado, arquive-se o processo, após as baixas e anotações 

pertinentes. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0030847-98.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRANDA LIMA - ADVOGADOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALIANCA IND. E COM. DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIS PEREIRA SCHMIDT OAB - MT11361-O (ADVOGADO(A))

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

MARCEL LUERSEN OAB - MT14419-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 0030847-98.2008 Vistos. As partes informam através do id. 28070420 

que firmaram acordo. Desse modo, HOMOLOGO o acordo entabulado 

entre as partes para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, por 

consequência, julgo extinta esta fase de cumprimento de sentença, com 

fulcro no artigo 513 c/c 924, inciso III do Código de Processo Civil. Custas 

processuais e honorários advocatícios na forma ajustada pelas partes. 

Diante da renúncia ao prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, 

após arquive-se o processo, mediante as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Distribuição de Processos Digitalizados

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0032493-75.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOUZA CRUZ S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO MULINARI OAB - RS47342-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BORGES & GONTIJO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0032493-75.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106884/3/2020 Página 111 de 424



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, 69/2020-PRES-CGJ e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 10ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 0002044-37.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEWTECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE LOPES DA SILVA BRITO OAB - MT11915-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE MATOS ARRAIS FILHO (LITISCONSORTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ALEXANDRE FREITAS RIBEIRO TAQUES OAB - MT1-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0002044-37.2010.8.11.0041 – Classe: 

MONITÓRIA (40) - 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, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador 10ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-128 EMBARGOS À 

EXECUÇÃO

Processo Número: 0003599-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR EDSON WAYHS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR ANTONIO DAMIN OAB - MT8111-O (ADVOGADO(A))

RONALDO COELHO DAMIN OAB - MT10781-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRTES APARECIDA FIM (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT12291-O (ADVOGADO(A))

RENATO CESAR MARTINS CUNHA OAB - MT12079-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0003599-45.2017.8.11.0041 – 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, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador 10ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0003761-16.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME JOSE DA CRUZ (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

SOCIEDADE ASSISTENCIAL APOSTOLO DA FE (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

ISRAEL GOMES DA CRUZ (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIME CRUZ JUNIOR OAB - MT10454-O (ADVOGADO(A))

RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS OAB - MT10350-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

COMANDO DIESEL TRANSPORTE E LOGISTICA - EIRELI 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

JOSE EDUARDO BENES INACO OAB - MT14460-B (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0003761-16.2012.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - 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, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador 10ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0054419-39.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CROACIA COMERCIO E LOCADORA DE MAQUINAS PARA CONSTRUCAO 

LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0054419-39.2015.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - 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, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador 10ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0037133-48.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOVINO GOMES BEZERRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL AGUA MARINHA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

APEX ADMINISTRADORA LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JOAO CARLOS VASCONCELLOS MARTIN (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

ALEIR OLIVEIRA JR (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0037133-48.2015.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - 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, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador 10ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

11ª Vara Civel

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000898-89.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA REGINA DA COSTA VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1000898-89.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais por Prática 
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de Publicidade Enganosa ajuizada por Debora Regina da Costa Vieira em 

desfavor de MRV Prime Parque Chronos Incorporações SPE Ltda.. Defiro 

os benefícios da justiça gratuita. Designo audiência de conciliação para o 

dia 04/05/2020, às 09:30 horas, a ser realizada na Central de Conciliação 

e Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, sob 

pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de 

Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Com fundamento no artigo 6º, VIII do 

Código de Defesa do Consumidor, INVERTO o ônus da prova e determino 

que a empresa ré apresente os documentos comprobatórios necessários 

e úteis em relação aos fatos narrados na inicial. Importante ressaltar que, 

considerando que a parte autora manifestou que não possui o interesse 

pela audiência de conciliação, a mesma tão somente não será realizada 

caso o requerido apresente petição, com antecedência de 10 (dez) dias, 

contados da data de audiência, informando o seu desinteresse. Intime-se 

a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizar sua 

representação processual, acostando aos autos o instrumento de 

procuração. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046491-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BOTRAN TRANSPORTE CARGAS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES OAB - MT19032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H.S. MECANICA DIESEL LTDA - ME (REU)

 

PJE 1046491-78.2019.8.11.0041 Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de AGENDAR NOVA DATA DE 

AUDIÊNCIA prevista no artigo 334 do CPC, através de acesso ao sistema 

da Central de Conciliação para o dia 29/06/2020, às 09h30, tendo em vista 

atender os requisitos inseridos na Ordem de Serviço 001/2019 Gabinete 

da 11 vara cível de Cuiabá – MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056297-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BEIRA RIO LOCADORA DE IMOVEIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARILTON FAUSTINO DE AQUINO OAB - MT4589-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO ALENCAR BEZERRA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1056297-40.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição Integral do Valor 

Pago ajuizada por Beira Rio Locadora de Imóveis Ltda. em desfavor de 

Fernando Alencar Bezerra. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a inicial, acostando aos autos a cópia da matrícula 

atualizada do imóvel, bem como esclarecer se está na posse do imóvel, 

sob pena de indeferimento dos pedidos. Decorrido o prazo, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005276-88.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA OLIMPIA NOGUEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1005276-88.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Revisão Contratual ajuizada por Maria Olimpia Tizolim 

em desfavor de ENERGISA Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A. 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

inicial, acostando aos autos o extrato de consumo dos últimos doze 

meses, sob pena de indeferimento dos pedidos. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013489-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON VITOR SCHVARZ FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-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))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que a manifestação da parte Requerente, 

quanto ao laudo pericial, encontra-se tempestiva. Certifico, por fim, que a 

parte Requerida, mesmo devidamente intimada em audiência de 

conciliação, para se manifestar acerca do laudo pericial, deixou 

transcorrer "in albis" o prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar 

os termos da referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017039-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SERAFIM NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-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))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que a manifestação da parte Requerente, 

quanto ao laudo pericial, encontra-se tempestiva. Certifico, por fim, que a 

parte Requerida, mesmo devidamente intimada em audiência de 

conciliação, para se manifestar acerca do laudo pericial, deixou 

transcorrer "in albis" o prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar 

os termos da referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031136-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILENE ZARNOTT DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-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))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que a manifestação da parte Requerente, 

quanto ao laudo pericial, encontra-se intempestiva. Certifico, por fim, que a 
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parte Requerida, mesmo devidamente intimada em audiência de 

conciliação, para se manifestar acerca do laudo pericial, deixou 

transcorrer "in albis" o prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar 

os termos da referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013881-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE FIGUEIREDO GREGORIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-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))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que a manifestação da parte Requerente, 

quanto ao laudo pericial, encontra-se tempestiva. Certifico, por fim, que a 

parte Requerida, mesmo devidamente intimada em audiência de 

conciliação, para se manifestar acerca do laudo pericial, deixou 

transcorrer "in albis" o prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar 

os termos da referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013929-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LINA FERREIRA MARINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que a manifestação da parte Requerente, 

quanto ao laudo pericial, encontra-se tempestiva. Certifico, por fim, que a 

parte Requerida, mesmo devidamente intimada em audiência de 

conciliação, para se manifestar acerca do laudo pericial, deixou 

transcorrer "in albis" o prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar 

os termos da referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1058276-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DA SILVA MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS OAB - MT154470-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON DA COSTA BARBOSA (REU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente para, no 

prazo de cinco (05) dias, manifestar-se sobre a devolução do mandado 

juntado aos autos.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010273-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO RURAL E DOS EMPRESARIOS DO CENTRO 

DO ESTADO DE RONDONIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO TOTINO OAB - SP305896 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEVINO TIMOTEO DE LIMA (REQUERIDO)

MURILO LIMA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente, impulsiono o presente feito, com a 

finalidade de intimar a parte Autora, via DJE, para, cumprir a PORTARIA Nº 

002/2017 – DF, considerando a implantação da emissão de guias, 

exclusivamente por meio eletrônico para pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça, conforme Provimentos 14/2016-CGJ e 02/2017-CGJ, e 

recolher referida diligência para cumprimento do mandado expedido, 

d e v e n d o  e l a  s e r  o b t i d a  n o  s i t e  d o  T J M T , 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao. Observação: No 

caso de cumprimento de mandado em comarca diversa à do juízo de 

origem, o recolhimento deverá ser realizado perante o juízo de 

cumprimento do mandado, nos termos da portaria CCJ n. 142, de 8 de 

novembro de 2019.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1221551 Nr: 12004-70.2017.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INTEGRA AGROINDUSTRIAL LTDA EPP, CID CHAGAS 

NETO, PAULO CESAR RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EULES EDÉSIO ALVES SORNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MARQUES CHAGAS - 

OAB:13699/O/MT, JOÃO PAULO AVANSINI CARNELOS - 

OAB:10924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO LUIZ DE ARAUJO - 

OAB:2.909/MT, SILVIA JOCIANE LEITE BRANCO - OAB:7.085-A/MT

 Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido formulado nos Embargos à Execução ajuizada por Integra 

Agroindustrial Ltda EPP, Cid Chagas Neto e Paulo César Ribeiro em 

desfavor de Eules Edésio Alves Sorna, determinando o prosseguimento da 

execução em apenso. Condeno a parte ré ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor 

atualizado da causa.Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e comunicações de estilo.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 998276 Nr: 22736-81.2015.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INTEGRA AGROINDUSTRIAL LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EULES EDÉSIO ALVES SORNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MARQUES CHAGAS - 

OAB:13699, JOÃO PAULO AVANSINI CARNELOS - OAB:10924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO LUIZ DE ARAUJO - 

OAB:2.909/MT, SILVIA JOCIANE LEITE BRANCO - OAB:7.085-A/MT

 Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE os 

pedidos formulados na Ação de Consignação em Pagamento ajuizada por 

Integra Agroindustial Ltda EPP, Cid Chagas Neto e Paulo César Ribeiro em 

desfavor de Eules Edésio Alves Sorna.Condeno o requerente ao 

pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro 

em 15% do valor da causa, nos termos do artigo 85 § 2º do CPC, cuja 

execução torno suspensa devido a concessão dos benefícios da Justiça 

Gratuita. Transitado em julgado, não havendo outros requerimentos, 

arquivem-se os autos com as baixas e comunicações necessárias.P. R. I. 

C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1002723 Nr: 24579-81.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HAMILTON GONÇALVES DE ALCANTARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISABEL VIEIRA DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENILSON NASSARDEN PAIVA 
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JUNIOR - OAB:19.132/MT, MICHEL LAURINI RUTSATZ - OAB:14983

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

OAB:11192, NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - ICEC - OAB:, TELMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:10.589MT

 Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a 

presente Ação Reivindicatória de Parte de Lote de Terreno c/c 

Indenização por Perdas e Danos e Declaração de Inexistência de Direito a 

Indenização por Benfeitorias ajuizada por Hamilton Gonçalves de 

Alcantara em desfavor de Isabel Vieira de Paula.Condeno o requerente 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC, cuja 

execução torno suspensa em razão da gratuidade concedida.Transitado 

em julgado, não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos.P. 

R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1063354 Nr: 52506-22.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODENETE REZENDE DO NASCIMENTO, ERDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA, 

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CUIABANO - 

OAB:12.212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:20.171, CLAUDIA BRUNO LEMOS - OAB:12.355-MT, 

LEONARDO DA SILVA CRUZ - OAB:6.660/MT, MARIA EMÍLIA 

GONÇALVES DE RUEDA - OAB:23748/PE

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos 

ajuizada por Emanuely Rezende da Costa representada por Odente 

Rezende do Nascimento em face de Pantanal Transportes Urbanos Ltda., 

Belga Consultores Corretora de Seguros Ltda. e Nobre Seguradora do 

Brasil S/A.

A decisão às fls. 282/283 indeferiu os benefícios da justiça gratuita para a 

denunciada Nobre Seguradora do Brasil S/A.

Às fls. 331/333 consta decisão proferida em sede de julgamento do 

recurso de agravo de instrumento, anulando a decisão de indeferimento, e 

concedendo prazo para a agravante comprovar a hipossuficiência 

alegada.

Determinada a intimação da denunciada Nobre Seguradora do Brasil S/A 

para a comprovação de sua carência econômica, a mesma apresentou 

petição às fls. 335/339.

Em que pese à manifestação da denunciada, verifica-se que a mesma não 

acostou qualquer documentação que comprovasse sua hipossuficiência, 

razão pela qual INDEFIRO os benefícios da justiça gratuita para a Nobre 

Seguradora do Brasil S/A.

 Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem-se 

a respeito do interesse na produção de outras provas, requerendo o que 

entender de direito.

 Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se com urgência a decisão, uma vez que o presente processo 

está na relação da Meta 2 da Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, tendo prioridade em sua tramitação.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 844519 Nr: 48326-31.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATHAYR DE ASSIS MUNIZ, ESPÓLIO DE AMIR MUNIZ

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALUÍSIO SIQUEIRA MATTA - 

OAB:2466/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A/MT

 Vistos, etc.

Com a finalidade de se evitar futuras nulidades e considerando a petição 

do autor às fls. 243, intime-se a parte requerida para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito do interesse na produção de outras 

provas, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se com urgência a decisão, uma vez que o presente processo 

está na relação da Meta 2 da Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, tendo prioridade em sua tramitação.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 969619 Nr: 9155-96.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANELSO STEIN GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME BRITO - 

OAB:9.982-MS, HENRIQUE LIMA - OAB:9979-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Vistos, etc.

Defiro o pedido formulado às fls. 347 e determino a expedição de carta 

precatória para a realização de perícia médica, mediante as observâncias 

e advertências legais, ressaltando que o valor do honorário pericial foi 

devidamente homologado e encontra-se depositado nos autos.

Intimem-se as partes.

Desconstituo o perito nomeado às fls. 308/310.

Aguarde-se o retorno da carta precatória.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 983504 Nr: 15610-77.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA CARDOSO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDFARB PDG 3 INCORPORAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELLI - OAB:OAB/MT 

19.023-A

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Declaratória c/c Ressarcimento ajuizada por Vilma 

Cardoso da Silva em desfavor de GOLDFARB PDG 3 Incorporações Ltda..

A requerida manifestou-se informando a inclusão do crédito no juízo 

universal, conforme fls. 250/255, pugnando pela extinção do feito em 

razão da homologação do plano de recuperação judicial.

A parte autora se manifestou às fls. 265, concordando com a extinção do 

processo.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento.

DECIDO.

Trata-se de Ação Declaratória c/c Ressarcimento ajuizada por Vilma 

Cardoso da Silva em desfavor de GOLDFARB PDG 3 Incorporações Ltda..

Sem maiores delongas, é pacífico o entendimento de que caso haja 

aprovação e homologação do plano de recuperação judicial, deve ser 

extinta a ação de execução.

É notório que a recuperação judicial se realiza em duas fases, sendo a 

primeira o deferimento do processamento da recuperação judicial, já a 

segunda a rejeição ou aprovação e homologação do plano de 

recuperação judicial.

Sendo deferido o processamento da recuperação judicial, impõe-se a 

suspensão do curso de todas as ações e execuções, pelo prazo de 180 

(cento e oitenta) dias, nos termos do art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005.

Após o decurso do prazo acima mencionado, o plano de recuperação 

judicial pode ser rejeitado, o que implicaria no prosseguimento das 

demandas regularmente ou, caso seja aprovado e homologado o plano de 

recuperação judicial, resulta no instituto da novação, devendo a execução 
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ser extinta.

Dispõe o art. 59, da Lei nº 11.101/2005:

Art. 59. O plano de recuperação judicial implica em novação dos créditos 

anteriores, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem 

prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1º do art. 50 desta Lei.

Corroborando desse entendimento, encontram-se as jurisprudências 

pátrias:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR 

QUANTIA CERTA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EXECUTADA – PLANO 

APROVADO E HOMOLOGADO – NOVAÇÃO DO CRÉDITO – EXEGESE DO 

ART. 59 DA LEI Nº 11.101/2005 – EXTINÇÃO DA AÇÃO – RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. Nos termos do art. 59 da Lei nº 11.101/2005, 

impõe-se a extinção da ação de execução, quando o plano de 

recuperação judicial tiver sido aprovado e homologado pelo Juízo 

falimentar. (AI 45828/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/08/2015, Publicado no DJE 

10/08/2015)

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CO-DEVEDOR EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO CONTRA OS 

COEMITENTES – POSSIBILIDADE – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM FACE DA 

RECUPERANDA – NOVAÇÃO – CRÉDITO CONSTANTE NO PLANO DE 

RECUPERAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDO - RECURSO 

EM PARTE PROVIDO. Sendo os coemitentes também responsáveis, 

tornam-se solidários pelo débito executado em atenção ao disposto no art. 

49, §1º, da Lei n. 11.101/2005, sendo perfeitamente legal a exigência do 

cumprimento da obrigação avençada em juízo diverso daquele que se 

processa a recuperação. Conforme entendimento do STJ “não há 

possibilidade de a execução individual de crédito constante no plano de 

recuperação - antes suspensa - prosseguir no juízo comum, mesmo que 

haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa hipótese, se executa a 

obrigação específica constante no novo título judicial ou a falência é 

decretada, caso em que o credor, igualmente, deverá habilitar seu crédito 

no juízo universal.”(REsp 1272697/DF) A sentença condenará o vencido a 

pagar honorários ao advogado do vencedor, nos termos do art. 85, §2º, 

do CPC/2015. (Ap 144573/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

08/03/2017, Publicado no DJE 14/03/2017)

DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO 

PLANO. NOVAÇÃO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A 

RECUPERANDA. EXTINÇÃO. 1. A novação resultante da concessão da 

recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, 

e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem 

ser extintas, e não apenas suspensas. 2. Isso porque, caso haja 

inadimplemento da obrigação assumida por ocasião da aprovação do 

plano, abrem-se três possibilidades: (a) se o inadimplemento ocorrer 

durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput do art. 61 da Lei n. 

11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em falência; (b) se o 

descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, 

qualquer credor poderá pedir a execução específica assumida no plano 

de recuperação; ou (c) requerer a falência com base no art. 94 da Lei. 3. 

Com efeito, não há possibilidade de a execução individual de crédito 

constante no plano de recuperação - antes suspensa - prosseguir no 

juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa 

hipótese, se executa a obrigação específica constante no novo título 

judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, igualmente, 

deverá habilitar seu crédito no juízo universal. 4. Recurso especial 

provido. (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015)

Assim, considerando que em consulta ao processo nº 

1016422-34.2017.8.26.0100, em trâmite perante a 1ª Vara de Falência e 

Recuperação Judicial da Comarca do São Paulo/SP, verifica-se que 

ocorreu a aprovação do plano de recuperação judicial na assembleia geral 

de credores, desse modo, não há que se falar em prosseguimento da 

execução, mas sim em extinção em razão da novação, devendo o 

exequente adotar as medidas cabíveis perante o juízo falimentar.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com fundamento no 

artigo 59 da Lei nº 11.101/2005.

Autorizo o desentranhamento dos documentos, mediante certidão e cópia 

nos autos.

Certifique-se o trânsito em julgado e, após, arquivem-se os autos, 

observados as formalidades legais.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1321993 Nr: 13793-70.2018.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VAPOR ENERGIA LIMPA CAIXAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATUREZA DE SOUZA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ROBERTO DE ALMEIDA 

TAVARES - OAB:147.386 OAB SP, RAFAEL ANTONIO DA SILVA - 

OAB:244.223/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Vapor 

Energia Limpa Caxias Ltda. em desfavor de Natureza de Souza Lima.

A decisão às fls. 37 determinou a comprovação do pagamento das 

despesas processuais, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Devidamente intimada, a parte autora não cumpriu com o solicitado, 

deixando decorrer o prazo sem o recolhimento dos valores.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento.

Decido.

Pois bem. Observa-se dos autos que embora regularmente intimada, a 

parte autora não cumpriu a determinação de fls. 37.

Sobre o tema, disciplina o art. 321, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil:

“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.

Portanto, levando-se em consideração a determinação de fls. 58/61, e 

considerando a desídia do patrono da parte autora, que deixou de atender 

referida determinação, impossibilitando, pois, o processamento da 

presente ação, não resta alternativa a não ser a extinção do feito.

Desta feita, em atendimento ao art. 1º, § 3º da Resolução 021/2011 do 

Tribunal Pleno INDEFIRO a petição inicial, e por consequência, com 

fundamento no art. 485, inciso I, c/c 320 e 321, parágrafo único, todos do 

Código de Processo Civil, julgo extinto o processo sem resolução de 

mérito.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo, 

inclusive no distribuidor.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1210677 Nr: 8631-31.2017.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLAUCIA AGUEDA DA SILVA MAGALHAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA ÁGUEDA DA SILVA 

MAGALHÃES - OAB:13.652 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. (...) Ademais, é importante ressaltar que os Embargos não 

são substitutos do recurso de Apelação ou de Agravo de Instrumento, 

onde a matéria de eventual irresignação do embargante deverá ser levada 

para nova apreciação, sendo os embargos somente cabíveis nos casos 

expressos do Código de Processo Civil.Isto posto, ante a inexistência de 

erro material, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada REJEITO 

os embargos, e mantenho integralmente a sentença de fls. 179/183 

(Processo cod. 1127576).Por derradeiro, determino que proceda ao 

translado dos embargos de fls. 111/113 para o processo cód. 1127576, 

bem como, junte naqueles autos cópia da presente decisão.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1124575 Nr: 20713-31.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. M. PARRA & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO ROSSETTI PORTELA 

- OAB:91.263/MG, IGOR GOES LOBATO - OAB:307.482, JULIO DE 

CARVALHO PAULA LIMA - OAB:90.461/MG, MILTON EDUARDO 

COLEN - OAB:63240/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Antes de qualquer manifestação, intime-se a parte exequente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, comprovar nos autos as pesquisas de bens 

imóveis existentes em nome do executado, requerendo o que entender de 

direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1081778 Nr: 2411-51.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇO PRONTO SERVICOS E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAYTEC MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4.032/MT, MAIARA FERNANDA CARNEIRO - OAB:20371/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Antes de qualquer manifestação, intime-se a parte exequente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, informar o endereço atualizado da executada, 

requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 998835 Nr: 22970-63.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE BAGINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. DUQUE & DUQUE LTDA EPP - INDUSTRIA E 

COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO, LUZIMERI DUQUE, LUZIA DE 

JESUS PEREIRA DUQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICO LIMA DE ARRUDA - 

OAB:23885 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Recebo o cumprimento de sentença às fls. 125 e determino a retificação 

da capa dos autos.

Intime-se o executado, na forma do art. 513, § 2º do Código de Processo 

Civil para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado, 

acrescido de custas, se houver.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do acima determinado, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de 

honorários advocatícios de 10% (dez por cento).

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não efetuado o pagamento no prazo legal, certifique-se e voltem-me os 

autos conclusos.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1087414 Nr: 4923-07.2016.811.0041

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISÂNGELA HASSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNEY PEREIRA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - OAB:8689

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROLF TALYS OSORSKI 

SANTIAGO - OAB:11406/MT

 Vistos, etc.

A parte autora manifestou-se às fls. 268, informando o descumprimento 

do acordo, pugnando pela expedição de mandado de desocupação do 

imóvel.

Determinada a intimação da parte requerida, a mesma deixou decorrer o 

prazo, sem apresentar manifestação, conforme fls. 275.

Constata-se do termo de acordo, acostado às fls. 265, que o 

inadimplemento das parcelas acarretaria em desocupação do imóvel. 

Vejamos:

O não pagamento no prazo indicado ensejará em multa de 2% e juros de 

mora de 1% ao mês e, o atraso superior à 60 dias ensejará o 

prosseguimento do processo de desocupação do imóvel.

Assim, diante da notícia de descumprimento do acordo e em atenção à 

inércia da parte requerida em comprovar o pagamento de sua 

responsabilidade, DEFIRO o pedido formulado e determino a intimação da 

parte requerida, pessoalmente e via DJE, para que desocupe o imóvel no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desocupação forçada ao final do 

prazo e, desde já, autorizo o uso de reforço policial para o cumprimento do 

ato, caso necessário.

 Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que 

entender de direito.

Após, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1167711 Nr: 39116-48.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORTE SUL MEDICAMENTOS LTDA

Norte Sul Medicamentos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. DE F. CARVALHO E CIA LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL AUGUSTO DE 

FIGUEIREDO COELHO - OAB:4.937/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial 

proposta por Norte Sul Medicamentos Ltda. em desfavor de M. de F. 

Carvalho e Cia Ltda. EPP. De acordo decisão às fls. 63 foi determinada a 

intimação pessoal da parte autora para manifestar o interesse no 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção, no entanto, a autora não 

foi localizada para a efetivação do ato. Vieram os autos conclusos. É o 

relatório. Fundamento. Decido Cuida-se de Ação de Execução de Título 

Extrajudicial proposta por Norte Sul Medicamentos Ltda. em desfavor de M. 

de F. Carvalho e Cia Ltda. EPP. O art. 485, do Código de Processo Civil, 

regula as hipóteses de extinção do feito sem julgamento do mérito, a 

saber: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I – indeferir a 

petição inicial; 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; IV – 

verificar a ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo; V – reconhecer a 

existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada; VI – 

verificar a ausência de legitimidade ou de interesse processual; VII – 

colher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o 

juízo arbitral reconhecer a sua competência; VIII – homologar a desistência 

da ação; IX – em caso de morte da parte, a ação for considerada 

intransmissível por disposição legal; e X – nos demais casos prescritos 

neste Código. Compulsando os presentes autos, verifico diante da 

certidão de fls. 66, que a parte autora não informou o endereço correto 

nos autos, bem como deixou de praticar atos que lhe competiam, 

abandonando o processo por mais de 30 (trinta) dias, necessária se faz a 

extinção do feito, sem julgamento do mérito. Assim, nos termos do art. 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O FEITO, sem 

resolução do mérito. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos, observadas as formalidades legais. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1073616 Nr: 56908-49.2015.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 
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Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERYKLES WELLINGTON FERNANDES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN GONÇALVES DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIO FALEIROS DA SILVA - 

OAB:12568

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido para a expedição de certidão, nos termos do art. 828, do 

Código de Processo Civil.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022527-61.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BARROS MERCEARIA E COMERCIO DE ARMARINHOS EIRELI 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1022527-61.2016.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: BANCO DO 

BRASIL SA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: BARROS MERCEARIA E 

COMERCIO DE ARMARINHOS EIRELI Vistos etc. Em que pese a citação 

editalícia levada a efeito nestes autos, por ser o réu Pessoa Jurídica, em 

consulta realizada por meio dos sistemas de buscas colocados à 

disposição ao Poder Judiciário, foi localizado o endereço do sócio da 

empresa, Sr. Paulo Henrique Rondon Barros, como sendo na Rua Claudio 

Manoel da Costa, n. 595, bairro Jardim Independência, Cuiabá-MT, CEP 

78031-065. De tal modo, com fito de evitar nulidades futuras, determino a 

expedição de carta de citação à parte ré, via correio com aviso de 

recebimento, ao sócio e endereço acima nominado. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 26 de fevereiro de 2020. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1043643-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARIM CRISTINA VIEIRA PATERNOSTRO OAB - SP125972 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR ANGELO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1043643-55.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO MERCEDES-BENZ DO 

BRASIL S/A REQUERIDO: GILMAR ANGELO Vistos... Ante ao pleito de 

devolução da Carta Precatória (ID. 24242910 e ID. 26970457), oficie-se o 

Juízo Deprecante para que proceda com as anotações e baixas 

necessárias. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de fevereiro de 2020 Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1047979-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONES DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

VICTOR OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT17649-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1047979-68.2019.8.11.0041. AUTOR(A): JONES DA SILVA OLIVEIRA REU: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Inicialmente, devo salientar que a multa 

torna-se definitiva e capaz de gerar obrigação para parte adversa na 

sentença que aprecia o mérito, portanto, deve a parte aguardar o momento 

adequado. No mais, considerando o fato de que esta ação cinge-se ao 

contrato CDC Renovação n. 101701240782, por já restar firmado na 

decisão Id. 25654214 que outros contratos não fazem parte desta, bem 

como em vista de o contido na manifestação a instituição financeira Id. 

26457182, intimo o réu, via publicação no DJE, para manifestar-se quanto 

aos argumentos ID.28845845, bem como, para comprovar a efetivação da 

medida e sua não reiteração no prazo de 05 dias, sob pena de fixação de 

multa em favor do Estado, nos termos do artigo 77, IV do CPC. No mais, 

aguarde-se a audiência designada para 15.04.2020. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 26 de fevereiro de 2020. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1042149-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARINA PEREIRA DE ARAUJO OAB - MT26587/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Ludovico Antonio Merighi OAB - MT905-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON PALMA RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1042149-24.2019.8.11.0041. REQUERENTE: CANOPUS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. REQUERIDO: EDSON PALMA 

RIBEIRO Vistos, etc. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, fundada no 

Dec.-Lei 911/69, ajuizada por CANOPUS ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS S/A em face de EDSON PALMA RIBEIRO, todos qualificados 

nos autos em referência, relatando que firmaram contrato de consórcio 

grupo n° 5010, cota n° 571, para aquisição do veículo, Marca Nissan, 

Modelo Tiida, Placa: KVQ-7107 descrito na inicial. Ante a constituição em 

mora, pleiteou o Requerente pela concessão de liminar de busca e 

apreensão e, ao final, a procedência da ação, com a consolidação em 

definitivo do bem em suas mãos, além de a condenação da Requerida em 

custas e honorários advocatícios. Atribuiu à causa o valor de R$ 3.674,99 

(ID. 24547773 – pág. 01). A liminar foi deferida conforme ID. 24547773, 

sendo o bem foi apreendido aos 30 de outubro de 2019, conforme infere a 

certidão de ID. 27504768 – pág. 02, sendo o Requerido citado na mesma 

oportunidade (ID. 27504768 – pág. 03). É o breve relato. Decido. 

Considerando que a matéria posta em exame dispensa a produção de 

outras provas, com amparo legal no artigo 355, incisos I e II do CPC, passo 

ao julgamento antecipado da lide. Observo que o fato constitutivo do direito 

da autora encontra ressonância na documentação que acompanha a 

inicial. Deste modo, diante da falta de manifestação da devedora, e a 

prova documental inequívoca, de rigor a procedência do feito. Ante ao 

exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 

3º, § 4º do Decreto-Lei 911/69, JULGO PROCEDENTE esta ação de Busca 

e Apreensão, consolidando, de forma definitiva, em mãos da proprietária 

fiduciária, a posse plena e exclusiva do bem descrito na peça vestibular, 

valendo esta, como título hábil para a transferência do certificado de 

propriedade. Condeno a Ré ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor da causa 
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devidamente atualizado. Indefiro o pedido de baixa da restrição judicial 

sobre o veículo por meio do sistema RENAJUD, objeto do contrato em face 

da inexistência de determinação judicial nesse sentido (ID. 27793456). 

Transitada em julgado, arquivem-se com as anotações e baixas devidas. 

P. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 21 de fevereiro de 2020. Paulo Sérgio Carreira 

de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009642-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO MARCOS CAMPOS LEMOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1009642-10.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: PEDRO MARCOS 

CAMPOS LEMOS Vistos, etc. Vislumbro dos autos que as partes 

entabularam acordo, requerendo sua homologação e consequente 

extinção do feito (ID. 28539451). Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, 

I do NCPC, estão excluídas na regra disposta no caput do mencionado 

dispositivo, que trata da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo: “I - 

as sentenças proferidas em audiência, homologatórias de acordo ou de 

improcedência liminar do pedido;”. Ante o exposto HOMOLOGO o acordo 

de vontades e JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e 

Apreensão, o que faço com amparo legal no artigo 487, inciso III, alínea 

“b”, do Código de Processo Civil. Indefiro o pedido de expedição de ofício 

ao DETRAN-MT para que proceda a baixa da restrição judicial, via sistema 

Renajud, em face da inexistência de determinação judicial nesse sentido, 

bem como ao SERASA posto que tal ato deve ser realizado pelo próprio 

autor. Ante a ausência de pretensão recursal, diante do atendimento do 

pedido, arquivem-se os autos com as anotações e baixas de praxe. P. I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 21 de fevereiro de 2020. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1048396-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KENIA DE BARROS SOARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1048396-21.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO ITAUCARD 

S/A REQUERIDO: KENIA DE BARROS SOARES Vistos, etc. Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão, fundada no Dec.-Lei 911/69, ajuizada por 

BANCO ITAUCARD S/A em face de KENIA DE BARROS SOARES, todos 

qualificados nos autos em referência, relatando que firmaram contrato de 

alienação fiduciária n° 70403215, para aquisição do veículo, Marca 

Chevrolet, Modelo Onix, Placa: QCF-7995 descrito na inicial. Ante a 

constituição em mora, pleiteou o Requerente pela concessão de liminar de 

busca e apreensão e, ao final, a procedência da ação, com a 

consolidação em definitivo do bem em suas mãos, além de a condenação 

da Requerida em custas e honorários advocatícios. Atribuiu à causa o 

valor de R$ 46.799,89 (ID. 25682533 – pág. 01). A liminar foi deferida 

conforme ID. 25682533, sendo o bem foi apreendido aos 21 de novembro 

de 2019, conforme infere a certidão de ID. 26403575, sendo a Requerida 

citada na mesma oportunidade (ID. 26403573). É o breve relato. Decido. 

Considerando que a matéria posta em exame dispensa a produção de 

outras provas, com amparo legal no artigo 355, incisos I e II do CPC, passo 

ao julgamento antecipado da lide. Observo que o fato constitutivo do direito 

da autora encontra ressonância na documentação que acompanha a 

inicial. Deste modo, diante da falta de manifestação da devedora, e a 

prova documental inequívoca, de rigor a procedência do feito. Ante ao 

exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 

3º, § 4º do Decreto-Lei 911/69, JULGO PROCEDENTE esta ação de Busca 

e Apreensão, consolidando, de forma definitiva, em mãos da proprietária 

fiduciária, a posse plena e exclusiva do bem descrito na peça vestibular, 

valendo esta, como título hábil para a transferência do certificado de 

propriedade. Condeno a Ré ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor da causa 

devidamente atualizado. Intimo a Instituição Financeira para, em 15 dias 

depositar o valor referente às diligências complementares efetuadas e 

descritas na certidão de ID: 26403573. Em caso de silêncio, intime-se o Sr. 

Oficial de Justiça para tomar as medidas que entende cabíveis. Transitada 

em julgado, arquivem-se com as anotações e baixas devidas. P. I. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 21 de fevereiro de 2020. Paulo Sérgio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1044840-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARINA PEREIRA DE ARAUJO OAB - MT26587/O (ADVOGADO(A))

Ludovico Antonio Merighi OAB - MT905-A (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN GABRIEL SANT ANA FORTES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1044840-11.2019.8.11.0041. REQUERENTE: CANOPUS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. REQUERIDO: JEAN GABRIEL 

SANT ANA FORTES Vistos, etc. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, 

fundada no Dec.-Lei 911/69, ajuizada por CANOPUS ADMINISTRADORA 

DE CONSÓRCIOS S/A em face de JEAN GABRIEL SANT ANA FORTES, 

todos qualificados nos autos em referência, relatando que firmaram 

contrato de consórcio grupo nº 9202, cota n° 668, para aquisição do 

veículo, Marca GM, Modelo Captiva Sport, Placa: EGN-2929 descrito na 

inicial. Ante a constituição em mora, pleiteou o Requerente pela concessão 

de liminar de busca e apreensão e, ao final, a procedência da ação, com a 

consolidação em definitivo do bem em suas mãos, além de a condenação 

da Requerida em custas e honorários advocatícios. Atribuiu à causa o 

valor de R$ 9.922,09. A liminar foi deferida conforme ID. 24707441, sendo 

o bem foi apreendido aos 15 de outubro de 2019, conforme infere a 

certidão de ID. 26735922 – pág. 03, sendo o Requerido citado na mesma 

oportunidade (ID. 26735922 – pág. 05). É o breve relato. Decido. 

Considerando que a matéria posta em exame dispensa a produção de 

outras provas, com amparo legal no artigo 355, incisos I e II do CPC, passo 

ao julgamento antecipado da lide. Observo que o fato constitutivo do direito 

da autora encontra ressonância na documentação que acompanha a 

inicial. Deste modo, diante da falta de manifestação da devedora, e a 

prova documental inequívoca, de rigor a procedência do feito. Ante ao 

exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 

3º, § 4º do Decreto-Lei 911/69, JULGO PROCEDENTE esta ação de Busca 

e Apreensão, consolidando, de forma definitiva, em mãos da proprietária 

fiduciária, a posse plena e exclusiva do bem descrito na peça vestibular, 

valendo esta, como título hábil para a transferência do certificado de 

propriedade. Condeno o Réu ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor da causa 

devidamente atualizado. Transitada em julgado, arquivem-se com as 

anotações e baixas devidas. P. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 21 de fevereiro 

de 2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034320-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

JESSE LAURENTINO MOREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1034320-89.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO J. SAFRA 

S.A REQUERIDO: JESSE LAURENTINO MOREIRA Vistos, etc. Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão, fundada no Dec.-Lei 911/69, ajuizada por 

BANCO J. SAFRA S/A em face de JESSE LAURENTINO MOREIRA, todos 

qualificados nos autos em referência, relatando que firmaram a cédula de 

crédito bancário nº 01145000120666 para aquisição do veículo, Marca 

Fiat, Modelo Uno, Placa: QBN-2347 descrito na inicial. Ante a constituição 

em mora, pleiteou o Requerente pela concessão de liminar de busca e 

apreensão e, ao final, a procedência da ação, com a consolidação em 

definitivo do bem em suas mãos, além de a condenação da Requerida em 

custas e honorários advocatícios. Atribuiu à causa o valor de R$ 

24.836,38. A liminar foi deferida conforme ID. 23903038, sendo o bem foi 

apreendido aos 22 de novembro de 2019, conforme infere a certidão de 

ID. 16382673 – pág. 02, sendo o Requerido citado na mesma oportunidade 

(ID. 26382673 – pág. 03). É o breve relato. Decido. Considerando que a 

matéria posta em exame dispensa a produção de outras provas, com 

amparo legal no artigo 355, incisos I e II do CPC, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Observo que o fato constitutivo do direito da autora 

encontra ressonância na documentação que acompanha a inicial. Deste 

modo, diante da falta de manifestação da devedora, e a prova documental 

inequívoca, de rigor a procedência do feito. Ante ao exposto e por tudo 

mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 3º, § 4º do 

Decreto-Lei 911/69, JULGO PROCEDENTE esta ação de Busca e 

Apreensão, consolidando, de forma definitiva, em mãos da proprietária 

fiduciária, a posse plena e exclusiva do bem descrito na peça vestibular, 

valendo esta, como título hábil para a transferência do certificado de 

propriedade. Condeno o Réu ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor da causa 

devidamente atualizado. Transitada em julgado, arquivem-se com as 

anotações e baixas devidas. P. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 21 de fevereiro 

de 2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018631-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONES MUGNOL DE ABREU (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1018631-05.2019.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: JONES MUGNOL DE ABREU Vistos, 

etc. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, fundada no Dec.-Lei 

911/69, ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face 

de JONES MUGNOL DE ABREU, todos qualificados nos autos em 

referência, relatando que firmaram a cédula de crédito bancário nº 

0109593454 para aquisição do veículo, Marca Honda, Modelo Civic, Placa: 

KAQ-4713 descrito na inicial. Ante a constituição em mora, pleiteou o 

Requerente pela concessão de liminar de busca e apreensão e, ao final, a 

procedência da ação, com a consolidação em definitivo do bem em suas 

mãos, além de a condenação da Requerida em custas e honorários 

advocatícios. Atribuiu à causa o valor de R$ 26.032,11. A liminar foi 

deferida conforme ID. 22767136, sendo o bem foi apreendido aos 14 de 

novembro de 2019, conforme infere a certidão de ID. 27258405 – pág. 02, 

sendo o Requerido citado na mesma oportunidade (ID. 27258405 – pág. 

03). É o breve relato. Decido. Considerando que a matéria posta em exame 

dispensa a produção de outras provas, com amparo legal no artigo 355, 

incisos I e II do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide. Observo que 

o fato constitutivo do direito da autora encontra ressonância na 

documentação que acompanha a inicial. Deste modo, diante da falta de 

manifestação da devedora, e a prova documental inequívoca, de rigor a 

procedência do feito. Ante ao exposto e por tudo mais que dos autos 

consta, com fundamento no artigo 3º, § 4º do Decreto-Lei 911/69, JULGO 

PROCEDENTE esta ação de Busca e Apreensão, consolidando, de forma 

definitiva, em mãos da proprietária fiduciária, a posse plena e exclusiva do 

bem descrito na peça vestibular, valendo esta, como título hábil para a 

transferência do certificado de propriedade. Condeno o Réu ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% do 

valor da causa devidamente atualizado. Transitada em julgado, 

arquivem-se com as anotações e baixas devidas. P. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 21 de fevereiro de 2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1047081-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP84206-A (ADVOGADO(A))

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS FERNANDO FRANCO CANDIDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1047081-55.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: DOUGLAS 

FERNANDO FRANCO CANDIDO Vistos, etc. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão com liminar cumprida aos 23 de novembro de 2019 (ID. 

26691705), com a citação do Requerido naquela oportunidade. No ID. 

26547644 a Instituição Financeira informa que desiste de prosseguir com o 

feito, requerendo a extinção sem resolução do mérito, apresentando termo 

de devolução do veículo ao Réu (ID. 26836844). É o relatório. Decido. 

Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando, homologar a desistência da ação, não havendo a 

necessidade, in casu, de consentimento da parte adversa, já que esta 

sequer fora citada. Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do 

CPC, estão excluídas na regra disposta no caput do mencionado 

dispositivo, que trata da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV 

- as decisões proferidas com base nos arts. 485 e 932". Posto isso, ante 

o pleito de ID. 26547644 JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca 

e Apreensão, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Indefiro o 

pedido de baixa de restrição judicial sobre o bem por meio do sistema 

Renajud, bem como expedição de ofício ao Detran para a mesma 

finalidade, em face da inexistência de determinação judicial nesse sentido, 

bem como SERASA posto que tal ato deve ser realizado pelo próprio 

autor. Ante a ausência de pretensão recursal, diante do atendimento do 

pedido, arquive-se com as anotações e baixas necessárias. P. I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 21 de fevereiro de 2020. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1032956-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILEIDE ROSA DE ARRUDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVOILSON FERREIRA MAIA OAB - MT18522-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1032956-53.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: MARILEIDE ROSA DE ARRUDA 

EXECUTADO: BANCO BMG S.A Vistos etc... Tratam-se os autos de Ação 

de Revisão Contratual em fase de Cumprimento de Sentença. A presente 
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ação foi julgada parcialmente procedente – Id. 17418260. O banco interpôs 

Recurso de Apelação, ao qual foi negado provimento. Por meio da petição 

de Id. 20986569 a autora requereu o cumprimento da sentença, sendo o 

banco intimado para proceder ao pagamento na decisão de Id. 23524805. 

As partes entabularam acordo, acostando o termo de Id. 25942146, 

pleiteando pela homologação de seus termos extinção do feito. Por meio 

da petição de Id. 26340720 o banco noticiou o pagamento do valor 

acordado, e na petição de Id. 27997426 pleiteou pela liberação do 

montante vinculado aos autos em seu favor. Posto isso, JULGO e 

DECLARO EXTINTA esta ação em fase de cumprimento de sentença, nos 

termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Quanto ao 

pedido de liberação do montante depositado, intimo o BMG para indicar 

seus dados bancários de forma completa, contendo o banco, número da 

agência, número da conta, número do CNPJ e dados do titular. Após o 

trânsito em julgado e liberação do valor vinculado, arquivem-se os autos 

com as anotações e baixas devidas. Cumpra-se. Cuiabá, 20 de fevereiro 

de 2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1036119-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAN PARTNERS ADMINISTRACAO PATRIMONIAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1036119-70.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: PAN PARTNERS 

ADMINISTRACAO PATRIMONIAL LTDA Vistos, etc. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão ajuizada por BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA em face de PAN PANTNERS ADMINISTRAÇÃO 

PATRIMON, ambas qualificadas nos autos em referência, visando a 

apreensão do veículo JEEP RENEGADE, placa QCX-9422, quanto ao 

contrato de n° 20189119091. No ID. 22923946 a Instituição Financeira foi 

intimada a proceder o recolhimento da guia de custas e taxas judiciais, o 

que não foi cumprido (extrato anexo). Posteriormente o Requerente 

pleiteou pela extinção do feito, sem julgamento do mérito, nos termos do 

art. 485, inciso VI do CPC, ante a perda superveniente do objeto. É o 

relatório. Decido. Nos termos do art. 12, § 2º, inciso I, do CPC, estão 

excluídas na regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata 

da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo, "I - as sentenças 

proferidas em audiência, homologatórias de acordo ou de improcedência 

liminar do pedido". Ante o pagamento extrajudicial das parcelas em aberto, 

havendo perda do objeto e falta de interesse de agir, a extinção do feito é 

medida que se impõem. Nesse sentido a jurisprudência abaixo: EMENTA: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO 

EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. PEDIDO 

DE SUSPENSÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO 

OBJETO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. - Celebrado extrajudicialmente 

acordo entre partes, o pagamento da dívida antes da citação do devedor 

impõe a extinção do processo, sem resolução do mérito, por perda 

superveniente do objeto, com fulcro no art. 485, VI, do CPC. (TJMG - 

Apelação Cível 1.0000.19.067535-5/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida 

Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/11/0019, publicação da 

súmula em 03/12/2019) Pelo exposto e por tudo mais que dos autos 

consta, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão 

fundada no Dec.-Lei n. 911/69 ajuizada por BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em face de PAN PANTNERS 

ADMINISTRAÇÃO PATRIMON, o que faço com amparo legal no artigo 485, 

incisos VI do CPC. Indefiro o pedido de expedição de ofício ao DETRAN-MT 

para que proceda a baixa da restrição averbada no prontuário do veículo 

em face da inexistência de determinação judicial nesse sentido. Intimo a 

Casa Bancária para no prazo de 15 dias efetuar o recolhimento das 

custas e taxas processuais, em caso de silêncio, proceda-se o Sr. Gestor 

conforme orientação da CGJ. Transitada em julgado, em nada requerendo, 

arquive-se, com as anotações e baixas devidas. P. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 21 de fevereiro de 2020. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002097-49.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER KAZUO NAKANO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT3239-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Vistos e 

examinados estes autos que move WALTER KAZUO NAKANO em face de 

BANCO DO BRASIL S/A. Trata-se de AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO 

ajuizada por WALTER KAZUO NAKANO em face de BANCO DO BRASIL 

S/A, ambos qualificados nos autos em referência, arguindo o embargante, 

em preliminar, a necessidade de extinção do feito ante a ausência de 

juntada do contrato que originou a Cédula de Crédito Bancário objeto da 

lide, e no mérito a incidência das regras do CDC, discorrendo sobre juros 

remuneratórios, comissão de permanência e mora do credor. Atribuiu à 

causa o valor de R$ 86.147,16. Prefacialmente, destaco que, não obstante 

os autos associados tratar-se de “Ação Monitória”, o réu ora embargante 

apresentou “Embargos à Execução”. Em se tratando de ação de 

procedimento especial, certo é que a resposta do réu deveria observar o 

disposto no art. 700 e seguintes do CPC, ou seja, lhe era possível 

apresentar Embargos Monitórios no bojo dos autos principais e não em 

autos apartados. Contudo, optou o ora embargante por aviar Embargos à 

Execução, que obedecem ao rito insculpido nos artigos 914 e seguintes do 

mesmo códex, revelando-se manifesta a inadequação da via eleita. Em 

que pesem as disposições acerca do princípio da fungibilidade, certo é 

que este possui aplicabilidade quando há dúvida objetiva, o que não revela 

o caso em apreço, tratando-se de erro grosseiro ao adotar esta via para a 

sua resposta. Nessa vertente, o remansoso posicionamento 

jurisprudencial pátrio, capitaneado pelo C. Superior Tribunal de Justiça: 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRELIMINAR - 

AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - REJEITADA - EXTINÇÃO DO 

PROCESSO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - IMPOSSIBILIDADE DE 

APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - ERRO GROSSEIRO - 

RECURSO IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. Impõe-se a rejeição da 

preliminar de não conhecimento do recurso por razões dissociadas 

quando verifica-se que as teses recursais combateram os fundamentos 

da sentença, observando-se o principio da dialeticidade. Constitui erro 

grosseiro a apresentação de "embargos à execução" em autos apartados 

no caso de procedimento especial para ação monitória, consoante 

expressa previsão legal do art. 702 do CPC/15, que determina o cabimento 

de embargos monitórios. (TJMG Apelação Cível 1.0351.15.003737-9/001, 

Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16ª CÂMARA CÍVEL, 

julgamento em 14/11/2018, publicação da súmula em 23/11/2018) Feitas 

essas considerações, outra solução não resta senão a extinção do feito, 

salientando que a presente peça já foi juntada aos autos de ação 

monitória. Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO E 

DECLARO EXTINTA esta ação, o que faço com amparo legal no art. 485, 

IV, do CPC. Transitada em julgado, sem manifestação da parte, arquive-se, 

com as anotações e baixas devidas. P. I. Cumpra-se. Cuiabá, 20 de 

fevereiro de 2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1014495-67.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO BOTELHO LEITE (REU)

INSAAT CONSTRUTORA LTDA - ME (REU)

ANGELA MARIA BOTELHO LEITE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL PERES DO PINHO OAB - MT17896-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1014495-67.2016.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL 

SA REU: INSAAT CONSTRUTORA LTDA - ME, LEONARDO BOTELHO 

LEITE, ANGELA MARIA BOTELHO LEITE Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA 

ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A em face de INSAAT CONSTRUTORA 

LTDA, LEONARDO BOTELHO LEITE e ANGELA MARIA BOTELHO LEITE, 

todos qualificados nos autos em referência, relatando o autor que aos 12 

de abril de 2012, os Requeridos emitiram junto ao Banco do Brasil, ora 

Requerente, Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão BNDES, sob o 

nº 237.304.255, operação nº 70998705, no valor de R$ 290.000,00, 

contudo em vista de a mora quanto as obrigações assumidas, afirma ser 

credor da parte ré da importância atualizada até setembro de 2016 de 

R$157.721,57. Posto isso, pleiteia pela condenação dos réus ao 

pagamento de R$ 157.721,57 ou a conversão do mandado monitório em 

executivo. Atribuiu à causa o valor de R$ 157.721,57 e acostou 

documentos. Os réus foram citados pessoalmente, conforme certidão Id. 

15649361. INSAAT CONSTRUTORA LTDA apresentou os EMBARGOS 

MONITÓRIOS Id. 16110974, e LEONARDO BOTELHO LEITE e ANGELA 

MARIA BOTELHO LEITE apresentaram os EMBARGOS MONITÓRIOS Id. 

16110975, pugnando em preliminar a concessão da justiça gratuita e de 

efeito suspensivo, o indeferimento da inicial por ausência de real memória 

de cálculo. No mérito, aduzem que a planilha de cálculo é documento 

unilateral, não havendo o Banco se desincumbido do ônus probatório 

constitutivo do seu direito, encontrando-se a dívida quitada na soma de R$ 

431.753,17, conforme extratos que seguem a manifestação; a aplicação 

do CDC e a inversão do ônus da prova; a exclusão dos fiadores, ante a 

comprovação de quitação, não se falando em liquidez e certeza do débito. 

Ao final, pugnam pela procedência destes embargos para declarar a 

inexistência de débito. Impugnação aos Embargos Id. 16907898. Na 

decisão Id. 19922516 foi concedida a justiça gratuita aos réus e designada 

audiência, que foi realizada no Id. 21551290, tendo sido prejudicada em 

vista de a ausência de pessoa com poderes para transigir por parte do 

autor. É o relatório. Decido. Por observar que a matéria posta em exame 

dispensa a produção de outras provas, com amparo legal no art. 355, I, do 

NCPC (art. 330, inciso I, do CPC/73), passo ao julgamento antecipado da 

lide. Trata-se de ação monitória, impugnada pelos réus via Embargos 

Monitórios, mediante a assertiva de quitação do contrato. Considerando 

que as preliminares firmadas pelos embargantes se confundem com 

mérito, passo ao exame conjunto. Afirmam os embargantes que o débito 

assumido encontra-se integralmente quitado, asseverando ter pago a 

soma de R$ 431.753,17, sendo a última quantia paga, em R$ 82.925,99 na 

data de 28/05/2015, decorrente de acordo entre as partes. Para 

comprovar suas assertivas, acostaram os extratos de conta corrente Id. 

16110979 e seguintes, de 01/10/2013 a 31/05/2015. No entanto, tem-se 

que o Demonstrativo de Conta Vinculada Id. 1875625 – Pág. 12 e 13, indica 

a existência de débitos de 16/06/2015 a 16/09/2016. Em que pese a 

assertiva, lançada em preliminar, de indeferimento da inicial por ausência 

de real memória de cálculo, por tratar-se de documento unilateral, bastaria 

aos embargantes coligirem aos autos os extratos bancários quanto a este 

período, posterior ao dos alegados pagamento e também imediatamente 

posterior à data do último pagamento anunciado (28/05/2015). Pacífico o 

entendimento acerca da validade dos extratos bancários, competindo aos 

devedores o ônus da prova quanto ao pagamento do noticiado na inicial, o 

que não foi feito a contento, diante de a arguição, de forma genérica, de 

quitação de débitos anteriores ao anunciado no documento Id. 1875625, 

que se mostra idôneo ao ajuizamento desta Monitória. Isso porque, a 

despeito de o requerimento de inversão do ônus da prova, é da parte 

devedora, e não do credor, o ônus da prova quanto ao pagamento de 

dívidas assumidas. Sobre o ônus da prova, pertinente trazer a lição de 

Cândido Rangel Dinamarco: "A distribuição do ônus da prova repousa 

principalmente na premissa de que, visando a vitória na causa, cabe à 

parte desenvolver perante o Juiz e ao longo do procedimento uma 

atividade capaz de criar em seu espírito a convicção de julgar 

favoravelmente. O juiz deve julgar secundum allegatta et probata partium e 

não secundum propriam suam conscientiam - e daí o encargo que as 

partes têm no processo, não só de alegar, como também de provar 

(encargo-ônus)." "O ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o 

reconhecimento do fato. Assim, segundo o disposto no art. 333 do Código 

de Processo, o ônus da prova ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito; ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor." (Teoria Geral do Processo, 7ª edição, pág. 

312). Há de se ter em vista que a prova de quitação é feita por recibo, na 

forma disposta no Código Civil, senão vejamos: “Art. 319. O devedor que 

paga tem direito a quitação regular, e pode reter o pagamento, enquanto 

não lhe seja dada. Art. 320. A quitação, que sempre poderá ser dada por 

instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o 

nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do 

pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.” No 

tema, MARIA HELENA DINIZ elucida: "Se o devedor não pagar a dívida, 

ficará sujeito às consequências do inadimplemento da obrigação; daí a 

necessidade de se provar o cumprimento da prestação. Assim, uma vez 

solvido o débito, surge o direito do devedor, que o paga, de receber do 

credor um elemento que prove o que pagou, que é a quitação regular; de 

reter o pagamento enquanto esta não lhe for dada (CC, art. 939; 

C.Comercial, art. 434, CTN, art. 205), ou de consignar em pagamento (CC, 

art. 941), ante a recusa do credor em dar a quitação, citando o credor 

para esse fim, de forma que o devedor ficará quitado pela sentença que 

condenar o credor (CPC, arts. 890 e 900), pois a recusa do credor, como 

veremos oportunamente, caracteriza mora creditoris. [...] O recibo é, pois, 

o instrumento da quitação. É preciso lembrar que o ônus da prova do 

pagamento cabe ao devedor ou a seu representante, por se tratar de um 

dos fatos extintivos da obrigação." (Curso de Direito Civil Brasileiro, 

Saraiva, 5ª ed., v. 2, p. 199/200). Desta feita, a falta de apresentação dos 

recibos de quitação, servindo para tanto os extratos de conta corrente 

quanto ao período anunciado na inicial, a sua não exibição, bem assim a 

confissão de que a última quitação se deu em data anterior (maio/2015), 

não há de se falar em adimplemento do débito, como querem fazer crer os 

embargantes. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - 

DANOS NO VEÍCULO - AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO - 

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. - O ônus da prova incumbe ao réu quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor 

(CPC, art. 333, II). Assim, não comprovado o efetivo pagamento da quantia 

cobrada ou que esta não fosse devida, impõe-se a procedência do pedido 

formulado na ação.” (TJMG - Apelação Cível 1.0024.10.210587-1/001, 

Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado , 14ª CÂMARA CÍVEL, 

julgamento em 29/09/2018, publicação da súmula em 05/10/2018) “DIREITO 

DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR - NULIDADE PARCIAL DO 

PROCESSO, POR CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEIÇÃO - ALEGAÇÃO 

DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO NEGOCIAL - CONSTITUIÇÃO DE 

RESTRITIVO DE CRÉDITO, EM DESFAVOR DO AUTOR - COMPROVAÇÃO 

DA PACTUAÇÃO E DO DÉBITO - PROVA DO PAGAMENTO - AUSÊNCIA - 

PEDIDO IMPROCEDENTE - SENTENÇA REFORMADA - APLICAÇÃO DE 

PENA, POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. - Para que configure cerceamento de 

defesa e, por consequência, ofensa aos princípios do devido processo 

legal, da ampla defesa e do contraditório, é necessário que a prova, que 

deixou de ser produzida, caracterize-se indispensável para a solução da 

lide. - Não há cerceio quando, intimada a parte para dizer sobre as provas 

que pretendia realizar, quedou inerte, demonstrando desinteresse pela 

instrução, situação ensejadora de preclusão. - Pelas regras ordinárias de 

distribuição do ônus da prova, cabe ao autor a demonstração dos fatos 

constitutivos de seu direito, nos termos do que dispõe o art. 373, inciso I, 

do Código de Processo Civil vigente, e, ao réu, de situação obstativa do 

direito alegado por aquele, segundo o inciso II, do mesmo dispositivo legal. 

- Trazendo parte ré, aos autos, prova da contratação e da existência da 

dívida, caberia à parte autora infirmá-los, demonstrando, por meio de 

provas, sua quitação. - Não se desincumbindo esta de seu ônus 

probatório, a improcedência do pedido é medida que se impõe. - 

Evidenciada a alteração da verdade dos fatos, deve ser imposta, ao 

transgressor, penalidade, por litigância de má-fé, que deve ser fixada 

segundo os parâmetros do artigo 81, caput, do CPC/2015.” (TJMG - 

Apelação Cível 1.0024.13.216627-3/001, Relator(a): Des.(a) Amorim 

Siqueira , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/10/2018, publicação da 

súmula em 30/10/2018) De mais a mais, considerando que o requerimento 

de exclusão dos fiadores tem por fundamento a quitação do débito, não 

demonstrado nos autos e, ao se ter em vista a assinatura dos fiadores no 

documento Id. 1875625, Pág. 1 a 10, que instrui esta ação, não há o que 

se discutir a respeito de sua legitimidade. Feitas essas considerações, 

verifico da documentação encartada aos autos, tem-se no Id. 1875625 a 

juntada do Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão BNDES, sob o nº 
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237.304.255, operação nº 70998705 e no Id. 1875625 o Demonstrativo de 

Débito. Por observar que a documentação acostada preenche os 

requisitos do art. 1.102-a do CPC/73, a procedência da ação é medida que 

se impõe. Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados nos EMBARGOS MONITÓRIOS e 

JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na AÇÃO MONITÓRIA 

ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A em face de INSAAT CONSTRUTORA 

LTDA, LEONARDO BOTELHO LEITE e ANGELA MARIA BOTELHO LEITE, 

condenando os réus/embargantes ao pagamento de R$ 157.721,57, em 

decorrência do contrato que ampara a inicial, corrigido com juros de mora 

de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, 

contado do ajuizamento da ação, prosseguindo-se na forma disposta no 

Título II do Livro I da Parte Especial do Código de Processo Civil/2015 

(Cumprimento de Sentença). Condeno os requeridos ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor 

atualizado da causa, contudo suspendo-a pelo prazo de cinco anos, em 

razão da concessão das benesses da assistência judiciária. Transitada 

em julgado, sem manifestação das partes, arquive-se, com as anotações 

e baixas devidas. P. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 28 de fevereiro de 2.020. 

Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020864-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE JOSÉ CUSTÓDIO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYRA MORAES DE LIMA OAB - MT5943-O (ADVOGADO(A))

MARIA ELENA DA SILVA OAB - 384.312.541-49 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1020864-72.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO REQUERIDO: ESPÓLIO DE JOSÉ CUSTÓDIO DA SILVA 

REPRESENTANTE: MARIA ELENA DA SILVA Trata-se de AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR fundada no Dec.-Lei 911/69, 

ajuizada por BANCO BRADESCO S/A em face de ESPÓLIO DE JOSÉ 

CUSTÓDIO DA SILVA, todos qualificados nos autos em referência, 

inicialmente distribuída na Comarca de Poconé-MT, visando à apreensão 

do Trator Agrícola de Rodas New Holland 7630 TR, chassi 

HCCE7630CDCA16745, conforme descrito na inicial, diante de a 

constituição em mora do réu quanto ao inadimplemento do ajustado no 

contrato de financiamento celebrado com cláusula de alienação fiduciária, 

pleiteando pela concessão de liminar de busca e apreensão e, ao final, a 

procedência da ação, com a consolidação em definitivo do bem em suas 

mãos, além de a condenação do réu em custas e honorários de advogado. 

Atribuiu à causa o valor de R$ 106.779,33 e acostou documentos. A 

liminar foi deferida na decisão Id. 20130790 e cumprida no Id. 20131097. O 

Espólio do réu compareceu espontaneamente aos autos dando-se por 

citado aos 15/05/2019, ao apresentar a contestação Id. 20131102, para 

pugnar pela habilitação do espólio, requerer a concessão da justiça 

gratuita, arguir a incompetência do juízo de Poconé, com a consequente 

revogação das decisões proferidas, e aventar a irregularidade da 

notificação extrajudicial. No mérito, relata o anterior ajuizamento de ação 

visando a exibição de documentos (autos n. 1027687-33.2017.811.0041), 

afirmando o não cumprimento da ordem emanada naqueles autos, não 

sendo possível à parte verificar o que foi pago, notadamente ao se ter em 

vista o ajuste de pagamento mediante débito em conta corrente; impugna o 

valor atribuído à causa, que deve corresponder ao saldo devedor. Em 

reconvenção, afirma a ilegalidade de cobranças sem expressa previsão, 

bem assim a exibição do extrato de conta vinculada para que se tenha a 

compreensão acerca da quantidade de parcelas pagas, vencidas e 

vincendas, além de não ser possível verificar qual o valor das parcelas; 

que os contratos devem ser redigidos de forma clara e compreensível; 

que a não exibição dos documentos o desobriga do pagamento de multas 

por inadimplência, mormente por encontrar-se a parte interditada, com a 

descaracterização da sua mora, revisando-se o pacto desde o 

nascedouro, com a perícia contábil e ilegalidade dos abusos praticados, 

com a improcedência da ação. Impugnação à contestação Id. 20131138, 

refutando o pleito de assistência judiciária. Na decisão Id. 20131292 foram 

as preliminares rejeitadas, com o saneamento do feito. Desta decisão foi 

interposto pelo Espól io o Agravo de Instrumento n. 

1011638-06.2018.811.0000, em parte provido para reconhecer a 

incompetência do juízo de Poconé, e redistribuição a esta Capital/MT (Id. 

20131301). É o relatório. Decido. Por observar que a matéria posta em 

exame dispensa a produção de outras provas, com amparo legal no art. 

355, I, do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide. Prefacialmente, 

com exceção do ponto atinente à competência, na forma sedimentada no 

RAI n. 1011638-06.2018.811.0000, mantenho as demais decisões 

firmadas pelo juízo de Poconé-MT, até a redistribuição dos autos a este 

juízo. E, no que tange ao pedido de assistência judiciária firmado pela parte 

ré, conforme o disposto no § 3º do art. 99 do CPC, presume-se verdadeira 

a alegação de hipossuficiência, não prevendo a lei, obrigatoriamente, que 

a parte seja miserável, mas sim que esta, ainda que momentaneamente, 

não possua condições de arcar com tais emolumentos. Embora o autor 

refute a concessão do benefício, sem apresentar provas plausíveis a 

afastar a afirmação feita pelo Espólio peticionante, tenho que este último, 

recolheu às custas do Agravo de Instrumento ID.20131300 pag.1/2, 

evidenciando que não faz jus à benesse em comento. Trata-se de Ação 

de Busca e Apreensão, ajuizada com amparo legal no Decreto-Lei 911/69, 

na qual visa o autor a apreensão do veículo descrito na inicial, ante a mora 

da parte ré e o gravame de alienação fiduciária disposto em contrato de 

financiamento. Considerando a rejeição das preliminares aventadas em 

contestação, conforme decisão Id. 20131292, passo ao exame dos 

demais requerimentos firmados pela defesa. Observo que o requerido 

apresentou “reconvenção”, objetivando a revisão contratual e exibição de 

documentos, para realização de perícia contábil, com requerimento de 

descaracterização de sua mora, revisão do débito. Quanto à alegada 

reconvenção, impende destacar que esta deve preencher os mesmos 

requisitos da petição inicial, dentre os quais se destaca o valor à causa, 

bem assim a especificação do valor incontroverso, não sendo ambos os 

requisitos preenchidos pela parte ré. Ao se ter em vista o caráter dúplice 

da Busca e Apreensão, como consolidado pela jurisprudência pátria, 

tenho que não há impedimento ao prosseguimento do feito, ante o 

lançamento de tais teses no bojo da contestação. Nessa vertente: 

“PROCESSUAL CIVIL AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO SINGULAR DO 

RELATOR. CPC, ART. 557. NULIDADE. JULGAMENTO PELO COLEGIADO. 

INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO. TEMA 

CENTRAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 

CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. CONTESTAÇÃO. MATÉRIA DE DEFESA. ILEGALIDADE DE 

CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. 

CARÁTER DÚPLICE. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. 1. O 

art. 557 e seus parágrafos do CPC permitem o julgamento singular do 

recurso pelo relator, para adequar a solução da controvérsia à 

jurisprudência do STJ, cabendo agravo regimental para o órgão colegiado 

competente. Por outro lado, eventual nulidade de decisão singular ficaria 

superada com a reapreciação do recurso pela Turma. Precedente. 2. O 

prequestionamento é evidente quando a controvérsia trazida no recurso 

especial foi o tema central do acórdão recorrido. 3. Diante do caráter 

dúplice, admite-se a arguição de ilegalidade dos encargos contratuais 

como matéria de defesa na ação de busca e apreensão, com o objetivo de 

investigar a existência da mora, que é requisito essencial da possessória. 

Precedentes. 4. "Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, 

de ofício, da abusividade das cláusulas" (Enunciado 381 da Súmula do 

STJ). 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no 

REsp 934.133/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA 

TURMA). Com relação à arguição de ajuizamento de ação de exibição de 

documentos, tenho que esta discussão resta esvaziada em decorrência 

dos documentos que instruem esta ação. Isso porque, no Id. 20130789 o 

autor exibiu a cópia da Cédula de Crédito Bancário n. 2009141-9, datado 

de 4/08/2014, no valor de R$ 112.500,00 para pagamento em parcelas 

anuais, com o vencimento da primeira em 15/08/015 e da última em 

15/08/2020, com aplicação de juros efetivos de 4,5% ao ano, 

correspondente a 0,3674% ao mês, remuneração do credor de 3% ao ano 
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e remuneração do BNDES de 1,5% ao ano, para pagamento mediante 

débito em conta corrente, cuja prova de pagamento pende como ônus do 

devedor. E ainda, conforme o cálculo Id. 20130783 – Pág. 52, está 

demonstrado o vencimento das parcelas, sem pagamento, desde 

15/08/2016 (em R$ 26.669,93) e 15/08/2017 (em R$ 19.924,62), bem assim 

das vincendas no somatório de R$ 58.091,07), acarretando na totalidade 

do débito, até 23/11/2017, em R$ 106.779,93. Resta também explicitado 

neste documento a incidência de correção monetária pelo INPC, juros de 

1% ao mês e multa de 2%, não havendo impugnação específica quanto a 

tais encargos, de modo que não há o que se discutir a respeito. 

Observa-se, ao contrário, que o réu apresentou pedidos revisionais de 

forma genérica, sem a correspondente causa de pedir, ou tampouco 

especificação de qual seria o excesso cometido, como ocorre quanto a 

assertiva da existência de cobranças sem expressa previsão, de que as 

cláusulas foram redigidas de forma incompreensível, sem apontar quais 

seriam estas, além de pleitear, ao final, pela revisão do pacto desde o 

nascedouro, como também pugnar pela realização de perícia contábil, no 

entanto sem explicitar qual o cálculo necessário. Sob esse prisma, 

extrai-se que a parte, ao deduzir em juízo a sua pretensão, deve indicar, 

além do direito subjetivo que pretende exercitar, também a sua origem e a 

vinculação lógica destes com o pedido formulado, posto que estes 

requisitos devem ser observados para permitir à parte contrária a 

compreensão da demanda e a possibilidade do exercício pleno do direito 

de defesa. Assim o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de 

Justiça no RECURSO REPETITIVO REsp 1061530-RS: “ORIENTAÇÃO 5 - 

DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus 

de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido 

expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários.” Cumpre 

esclarecer que esse posicionamento foi consolidado por meio de a Súmula 

n. 381/STJ, que determina que “nos contratos bancários, é vedado ao 

julgador conhecer, de ofício, a abusividade das cláusulas”, pois deve a 

matéria que pretende seja declarada nula ser devidamente esclarecida 

para o exame do Judiciário, o que não foi feito na resposta do réu, sob 

pena de ofensa ao princípio da liberdade contratual. Considerando que no 

caso em baila o requerido não apresentou fundamentação acerca dos 

requerimentos revisionais genéricos, não há ensejo à discussão a 

respeito, notadamente diante de o contrato e cálculo que instruem a inicial, 

que afastam a tese de descaracterização de sua mora, como também o 

expressamente disposto no cálculo Id. 20130783 – Pág. 52, no que tange 

ao cálculo dos juros sem capitalização. Feitas essas ressalvas, imperioso 

destacar que, da documentação encartada com a inicial, é possível extrair 

a relação contratual existente entre as partes, com cláusula de gravame 

de alienação fiduciária sobre o bem descrito pelo autor e apreendido no Id. 

20131097. Da mesma sorte, revela-se incontroversa a mora da parte ré, 

tanto que em sua manifestação nada alegou a respeito. De conseguinte, 

restando presentes os pressupostos legais de constituição e 

desenvolvimento do processo, aliada a prova documental inequívoca, de 

rigor a procedência do feito. Por fim, quanto a alegada apreensão de 

lâmina que não fazia parte do contrato, tenho que tais argumentos devem 

ser motivo de ação própria. Ante ao exposto e por tudo mais que dos 

autos consta, com fundamento no artigo 3º, § 4º do Decreto-Lei 911/69, 

JULGO PROCEDENTE a ação de Busca e Apreensão movida por BANCO 

BRADESCO S/A em face de ESPÓLIO DE JOSÉ CUSTÓDIO DA SILVA, 

consolidando, de forma definitiva, em mãos do proprietário fiduciário, a 

posse plena e exclusiva do bem descrito na peça vestibular, valendo esta 

como título hábil para a transferência do certificado de propriedade. 

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa. Transitada 

em julgado, arquivem-se com as anotações e baixas devidas. P. I. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 28 de fevereiro de 2020. Dr. Paulo Sergio Carreira 

de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1024607-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINHA CARDOSO LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

EDSON CRIVELATTI OAB - MT8887-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO TRIANGULO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL FERNANDES MACIEL OAB - GO21005 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1024607-61.2017.8.11.0041. REQUERENTE: MARTINHA 

CARDOSO LUZ REQUERIDO: BANCO TRIANGULO S/A Trata-se de AÇÃO, 

precedida de pedido de TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por MARTINHA 

CARDOSO LUZ em face de BANCO TRIÂNGULO S/A, todos qualificados 

nos autos em referência, relatando a autora que mantém na instituição 

financeira ora ré conta corrente, bem assim aplicação em CDB com saldo 

aos 31/07/2017 em R$ 283.098,69 e que em 26.07.2017 foi surpreendida 

com o bloqueio judicial (Bacenjud), promovido pelo Juízo da 1ª Vara do 

Trabalho da Justiça do Trabalho do Estado de Mato Grosso (TRT 23ª 

Região), no valor de R$ 42.195,94, decorrente da execução trabalhista, 

com a integral satisfação do crédito perseguido naquele feito. No entanto, 

afirma que após esta ocorrência, o Banco ora réu efetuou o bloqueio de 

seus recursos financeiros e de sua conta corrente. De tal modo, ajuizou 

inicialmente o requerimento, respaldada no art. 300 e seguintes, CPC, para 

pleitear em tutela de urgência pela concessão da medida liminar para lhe 

conferir o imediato acesso aos valores de sua titularidade, além de pugnar 

pela assistência judiciária gratuita. Atribuiu à causa o valor de R$ 

283.098,69 e acostou documentos. Na decisão Id. 9424106 foi deferido o 

pagamento das custas de distribuição 15 dias após a liberação da 

movimentação em sua conta, bem como deferida a tutela de urgência para 

determinar a liberação do acesso à sua movimentação financeira, 

inclusive, quanto ao montante disponível na aplicação CDB concernente a 

conta corrente nº 0132148-0, Agência 0001. Por meio da petição Id. 

9457207, a autora informou o desrespeito da ré quanto à efetivação da 

liminar, motivando a decisão Id. 9469749, de ordem de intimação ao réu 

para o cumprimento da medida no prazo de 48 horas, com a intimação da 

parte no Id. 9594085. Em contestação Id. 9702373 o réu impugnou o valor 

atribuído à causa, devendo ser reduzido a R$ 1.000,00, como também a 

falta de interesse de agir. No mérito, aduz que não há nenhuma prova, 

sequer indício, da veracidade dos fatos narrados na inicial, arguindo 

tratar-se de ônus que incumbe à autora, tampouco a demonstração de que 

houve resistência, por parte do réu, quanto a efetivação da medida, de 

modo que pugna pelo acolhimento das preliminares ou, ao final, a 

improcedência da ação. Por meio da petição Id. 9765672 a autora 

apresentou a emenda da inicial, na forma do art. 303, § 1º, I, CPC, para 

juntar o pagamento das custas de distribuição e confirmar os pedidos 

iniciais, alegando a estabilização da medida após a intimação com pena de 

multa diária para o caso de descumprimento, motivo pelo qual pleiteia pela 

cominação ao réu dos ônus decorrentes da sucumbência. Na decisão Id. 

14190356 foi recebida a emenda, determinada a contestação quanto a 

esta e designada audiência, realizada no Id. 15162307, com aplicação de 

multa ao réu, revogada na decisão Id. 16364171. Impugnação à 

contestação Id. 15351207. Na petição Id. 19074114 o réu impugnou o 

aditamento à inicial, arguindo a ausência de prévio requerimento 

administrativo, além de reiterar o pedido de dispensa dos honorários 

advocatícios ou sua aplicação em patamar razoável. Audiência realizada 

no Id. 19981609, sem êxito na composição entre as partes. É o relatório. 

Decido. Por observar que a matéria posta em exame dispensa a produção 

de outras provas e manifestação das partes em audiência ID.19981609, 

com amparo legal no art. 355, I, do CPC, passo ao julgamento antecipado 

da lide. Em preliminar, o réu refutou o valor atribuído à causa, bem como 

arguiu a falta de interesse de agir. Com relação ao valor da causa, em R$ 

283.098,69, tenho que se mostra escorreito, posto que em conformidade 

com o do bloqueio efetuado pela parte ré, sobre o qual pretende, por meio 

desta ação, a liberação, tudo em consonância com o disposto no art. 292, 

II, CPC, de modo a não caber alteração. No mais, impende considerar que o 

exercício do direito de ação é condicionado ao preenchimento de 

determinados pressupostos ou condições: a possibilidade jurídica do 

pedido, a legitimidade de parte e o interesse de agir. Segundo preceitua 

Alexandre Freitas Câmara, na obra Lições de Direito Processual Civil, Vol. 

1, 9ª Edição, revista e atualizada, Editora Lumen Juris, p. 126, “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’. Fala-se, assim, 

em ‘interesse-necessidade’ e em ‘interesse-adequação’. A ausência de 

qualquer dos elementos componentes deste binômio implica ausência do 

próprio interesse de agir.” Também a respeito do assunto, ensina Nelson 
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Nery Júnior e Rosa Maria Gonçalves Nery (Código de Processo Civil 

Comentado e Legislação Processual Civil Extravagante e legislação em 

vigor, 7ª edição, art. 267, nota 13): "Existe interesse processual quando a 

parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, 

ainda, quando esta tutela pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de 

vista prático. [...] movendo a ação errada ou utilizando-se de procedimento 

incorreto, o provimento jurisdicional não lhe será útil, razão pela qual a 

inadequação procedimental acarreta a inexistência de interesse 

processual". No caso dos autos, a autora narra na inicial que o bloqueio 

efetuado pela parte ré deu ensejo ao ajuizamento da ação, para ter 

novamente acesso aos valores retidos pelo Banco, seu de direito, de 

forma a se mostrar imperioso o interesse de agir no pedido formulado 

nesta ação, em vista de a premente necessidade de intervenção do 

Judiciário, da utilidade da medida invocada de forma adequada ao 

atendimento dos seus fins, além do princípio constitucional de livre acesso 

ao Judiciário. Feitas essas considerações, REJEITO as preliminares e 

passo ao exame do mérito. Trata-se de ação ajuizada mediante a narrativa 

da parte autora de que é correntista do Banco requerido e mantinha 

aplicação financeira de recursos em CDB, com saldo demonstrado por 

meio do documento Id. 9368617 – Pág. 3, em 31 de julho de 2017 de R$ 

283.098,69. Resta demonstrando pela autora, também, que aos 

26/07/2017 em sua conta bancária ocorreu um bloqueio judicial via 

Bacenjud e promovido pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho, do valor de R$ 

42.336,40 decorrente de uma execução trabalhista, o que evidentemente 

não era empecilho para a movimentação do saldo remanescente, já que 

não bloqueado pela justiça trabalhista. Em que pese a assertiva da 

instituição financeira, de que não impediu a parte autora de efetuar a 

movimentação e sua conta e/ou aplicação, a certidão lavrada pelo 

Meirinho, quando da intimação da parte ré para o cumprimento da tutela de 

urgência, foi claro ao demonstrar o bloqueio da conta bancária, bem assim 

a não efetivação imediata da ordem judicial pela parte, senão vejamos o 

disposto no documento Id. 9455900, de 16.08.2017: “Certifico que nesta 

data, as 11:20hs, em diligências no endereço constante do Mandado, após 

aguardar a gerente ou a resposta do juridico por 40 (quarenta minutos) 

procedi a INTIMAÇÃO do BANCO TRIANGULO S/A, na pessoa da 

assistente da gerência, senhorita MARIANE DA SILVA RONDON, a qual 

após digitalizar o Mandado e a inicial para análise do setor juridico do 

banco, recebeu uma via do Mandado bem como da inicial que o 

acompanhava. Certifico ainda que a referida funcionária - mesmo após ser 

advertida de que no Mandado constava a autorização judicial – se 

recusou a informar se HAVIA OU NÃO outro bloqueio na conta da Autora, 

alegando que tais informações são protegidas por sigilo bancário. Certifico 

ainda que segundo a funcionária Mariane, o jurídico alegou que ‘o Juiz não 

estabeleceu prazo para cumprimento e que diante disso o Banco teria o 

prazo legal de 05 (cinco) dias para das cumprimento a ordem’.” Ainda, no 

documento Id. 9636724 o réu demonstrou que a efetivação da medida se 

deu apenas em 24/08/2017, mesma data da segunda intimação (Id. 

9594085), quanto a nova ordem judicial Id. 9569749: “Trata-se de Tutela de 

Urgência de Natureza Antecipada requerida em Caráter Antecedente 

ajuizada por MARTINHA CARDOSO LUZ em face de BANCO TRIÂNGULO 

S/A, ambos qualificados nos autos em referência. A tutela de urgência 

pleiteada foi deferida na decisão de ID 9424106, bem como foi determinado 

ao Banco informar ao Oficial se havia outra determinação de bloqueio 

sobre o montante depositado na conta corrente da autora. Contudo, ao 

comparecer na agência do requerido, a assistente de gerência do Banco, 

se recusou a informar sobre a existência de outra ordem de bloqueio 

judicial, sob a alegação de que esse tipo de informação é protegida por 

sigilo bancário, além de informá-lo que a instituição financeira tem 05 dias 

para cumprir a ordem judicial. Pleiteia a autora na petição de ID 9457207 

pela expedição de novo mandado, para que o Banco dê efetividade à 

determinação judicial sob pena de aplicação de multa diária. É o relatório. 

Decido. Defiro em parte o requerimento da autora. Assim, considerando 

que não foi fixado prazo para cumprimento da medida e a urgência que o 

caso requer, bem como, a ausência de demonstração de fato impeditivo, 

ao Meirinho ou mesmo a este juízo, expeça-se mandado de intimação para 

que o Banco Triângulo, no prazo de 48 horas proceda ao desbloqueio do 

acesso da autora à sua movimentação financeira, inclusive, quanto ao 

montante disponível na aplicação CDB relativo à conta corrente nº 

0132148-0, Agência 0001 de titularidade de Martinha Cardoso Luz, sob 

pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 até 100 

dias-multa, a contar do transcurso do prazo estabelecido.” De tal modo, 

resta demonstrado no ID. 9636742 que apenas no dia da segunda 

intimação é que ocorreu a efetivação da medida, já que nesta data o valor 

de R$ 83.442,89 foi creditado em conta corrente da autora na Caixa 

Econômica Federal. Feitas essas considerações, mostrando-se 

inequívoco o direito da autora, bem assim a falta de acesso a sua 

aplicação financeira, por ato perpetrado pela parte ré, outra solução não 

resta senão a procedência da ação, tendo como consequência lógica a 

condenação em honorários advocatícios. Todavia, tenho que o montante a 

ser pago pela instituição financeira a este título deve ter correspondência 

ao trabalho profissional advocatício prestado, nos termos do artigo 85 § 

2º, incisos I, II, III, IV do CPC, razão pela qual entendo por bem o 

arbitramento de tal verba de forma equitativa, por ser medida de justiça. 

Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO - GDASST. 

EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 

R$ 2.000,00 E R$ 1.300,00. MONTANTE CONSIDERADO RAZOÁVEL 

DIANTE DO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA (R$ 112.202,82 EM 2013). 

AGRAVO INTERNO DOS PARTICULARES A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 

1. Segundo entendimento deste Tribunal Superior, é possível a revisão da 

verba honorária arbitrada pelas instâncias ordinárias quando evidenciado 

nos autos que esta foi estimada em valores manifestamente excessivos 

ou irrisórios, sem que para isso se faça necessário o reexame de provas 

ou qualquer avaliação quanto ao mérito da causa. 2. O critério para a 

fixação da verba honorária deve levar em conta, sobretudo, a 

razoabilidade do seu valor, em face do trabalho profissional advocatício 

efetivamente prestado, não devendo altear-se a culminâncias 

desproporcionais e nem ser rebaixado a níveis claramente demeritórios; o 

fato de a demanda versar sobre tema conhecido ou aparentemente 

simples não deve servir de motivo para o aviltramento da verba honorária. 

Sobre a questão, os seguintes precedentes desta Corte: REsp. 

1.071.436/PR, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 8.4.2014; AgRg no REsp. 

1.538.663/MG, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 25.8.2015. 3. No 

presente caso, os honorários advocatícios foram fixados pelo Tribunal de 

origem em R$ 2.000,00 para o exequente FRANZ WILLY NIETSCHE CRUZ 

e em R$ 1.300,00 para GERD BAGGENSTOSS, o que se mostra razoável, 

considerando o valor atribuído à causa, que, em junho de 2013, alcançava 

o montante de R$ 112.202,82, sendo requerido por cada autor o montante 

de R$ 23.186,06; além do fato de que nada foi reconhecido como devido a 

Franz Willy e que apenas R$ 9.915,11 foi reconhecido devido para Gerd 

Baggenstoss. 4. Agravo Interno dos Particulares a que se nega 

provimento.” (STJ - AgInt no AREsp 606.060/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO 

NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 

06/12/2018) “APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - 

REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA - NÃO CABIMENTO - PRELIMINAR 

DE NULIDADE DA SENTENÇA - REJEIÇÃO - CÔNJUGE NÃO AVALISTA - 

MERAMENTE OUTORGANTE - ILEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO 

PASSIVO DA EXECUÇÃO - PENHORA DO IMÓVEL RESIDENCIAL - 

IMPENHORABILIDADE PREVISTA NA LEI Nº 8.009/90 - HONORARIOS 

ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE - ELEVADO VALOR DA 

CAUSA - FIXAÇÃO - PRINCIPIO DA RAZOABILIDADE - 

CORRESPONDÊNCIA DA VERBA COM O ENCARGO ASSUMIDO PELO 

PATRONO. Não obstante a expressa possibilidade de impugnação do 

deferimento do benefício da justiça gratuita trazida pelo artigo 100 do 

Código de Processo Civil, para que ele seja revogado, é necessário que 

se prove a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à 

sua concessão, posto que, inviável a revogação com base em meras 

presunções. Não está configurada a legitimidade da ora segunda apelante 

para figurar no polo passivo da presente execução, visto que assinou o 

título de crédito apenas dando seu consentimento à constituição da 

garantia. Deve ser reconhecida a impenhorabilidade do imóvel pertencente 

à parte embargante, que é utilizado como sua moradia permanente, porque 

se amolda à proteção prevista na Lei nº 8.009/90. Para ser considerado 

como bem de família não é necessário que o imóvel seja o único de 

propriedade da parte executada, mas que sirva à sua residência e à de 

sua família. Em sendo elevado o valor da causa, deve a verba honoraria 

ser fixada atentando-se ao princípio da razoabilidade, a fim de que não 

seja irrisório ou exorbitante, devendo haver correspondência da verba 

com a responsabilidade ou encargo assumido pelo patrono. Precedentes 

do STJ.” (TJMG - Apelação Cível 1.0647.16.004038-0/001, Relator(a): Des.

(a) Alberto Henrique , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/04/2019, 

publicação da súmula em 26/04/2019) “APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - HONORÁRIOS - PROVEITO ECONÔMICO - VALOR 

EXCESSIVO - FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - POSSIBILIDADE. 
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Os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa 

não somente quando o valor da causa for aviltante, como também 

naquelas que possuem valor excessivo, a contrário sensu. Assim, se o 

valor arbitrado a título de honorários advocatícios com base no valor da 

causa se mostra excessivo, é possível sua fixação por apreciação 

equitativa, consoante disposto no art. 85, § 2º c/c §8º, do CPC/2015.” 

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.099425-3/001, Relator(a): Des.(a) José 

Augusto Lourenço dos Santos , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

31/10/2018, publicação da súmula em 06/11/2018) “AGRAVO INTERNO 

NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. AUSÊNCIA DE 

CONDENAÇÃO (CPC/73, ART. 20, § 4º). HONORÁRIOS BASEADOS NO 

VALOR DA CAUSA, COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NOS TERMOS DA 

SÚMULA 14/STJ. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A sentença que 

acolhe os embargos monitórios e julga improcedente a ação monitória não 

tem conteúdo condenatório, devendo os honorários advocatícios 

sucumbenciais ser fixados, por equidade, nos termos do art. 20, § 4º, do 

CPC/73, com observância dos critérios das alíneas a, b e c do § 3º do 

mesmo artigo, o que dispensa o atendimento dos limites de 10 a 20% 

indicados no caput desse parágrafo. 2. Arbitrados os honorários 

advocatícios em percentual sobre o valor da causa, deve essa base de 

cálculo ser atualizada monetariamente desde a data do ajuizamento 

(Súmula 14/STJ). 3. Agravo interno parcialmente provido, para estabelecer 

os honorários advocatícios sucumbenciais, por equidade, em 1% sobre o 

valor da causa, com atualização monetária desde a citação (a agravante 

não requereu desde o ajuizamento).” (STJ - AgInt nos EDcl nos EDcl no 

AREsp 494.394/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado 

em 18/10/2018, DJe 25/10/2018). Sendo assim, tenho que o valor de R$ 

4.000,00 se mostra razoável ao cotejar o caso concreto em exame. Pelo 

exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos formulados por MARTINHA CARDOSO LUZ em face de BANCO 

TRIÂNGULO S/A, para confirmar a tutela de urgência concedida nestes 

autos, quanto a liberação do acesso à sua movimentação financeira, e 

montante disponível na aplicação CDB concernente a conta corrente nº 

0132148-0, Agência 0001 e condeno o réu ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 4.000,00, na forma 

do art. 85, § 2º, CPC. Transitada em julgado, sem manifestação das partes, 

arquive-se, com as anotações e baixas devidas. P. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 28 de fevereiro de 2.020. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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TRAL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO OAB - MT14760-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1007160-60.2017.8.11.0041. AUTOR(A): TRAL INDUSTRIA, 

COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME RÉU: BANCO DO BRASIL SA Trata-se 

de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA DE 

URGÊNCIA ajuizada por TRAL INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 

ME em face de BANCO DO BRASIL S/A, todos qualificados nos autos em 

referência, relatando a autora que aos 28/11/2014 firmaram as partes a 

Cédula de Crédito Industrial n. 40/01184-4, oriunda do FCO – 

Financiamento do Centro Oeste, sendo na oportunidade fixado que seria 

adquirido o veículo Fiat Fiorino no valor de R$ 36.989,00. Alega que, após 

a assinatura do contrato, optou por adquirir um veículo Fiat Strada, o que 

foi autorizado pelo gerente da instituição financeira, todavia ao invés de 

proceder ao aditivo contratual para a regularização da substituição do 

automóvel (Fiorino constante no contrato originário pelo Strada adquirido), 

limitou-se o Banco a efetuar a retificação na cláusula que trata do 

pagamento e que este fato acarretou em pendência no Sistema Nacional 

de Gravame - S.N.G. quanto ao veículo efetivamente adquirido (Strada), 

tendo como consequência a impossibilidade de sua circulação, ao 

asseverar que em virtude desta pendência não é possível licenciá-lo e não 

poder usá-lo livremente. Feitas essas considerações, pretende por meio 

desta ação: - em tutela de urgência, que o réu cumpra a obrigação de 

fazer, para aditar/retificar o contrato do F.C.O., alterando os dados do 

veículo que constou originariamente (Fiorino) para o qual realmente fora 

adquirido (Strada), regularizando a pendência junto ao SNG; - o 

recebimento de indenização por danos morais, decorrente da 

impossibilidade de usufruir o bem adquirido, recolhido em depósito, 

impedido de circular por não conseguir o licenciamento; - a inversão do 

ônus da prova; - a condenação da parte adversa ao pagamento das 

custas processuais e dos honorários advocatícios. Atribuiu à causa o 

valor de R$ 10.000,00 e acostou os documentos Id. 5480817 a 5481019. 

Na decisão Id. 5786232 foram deferidos os pedidos formulados em tutela 

de urgência, a serem comprovados na audiência designada. Desta 

decisão foi pela autora interposto o recurso de Embargos de Declaração 

(rejeitados na decisão Id. 6134086), e ato contínuo interposto o recurso de 

Agravo de Instrumento n. 1004049-94.2017.811.0000, no qual houve o 

deferimento, em liminar (Id. 6836502), do pedido de retificação do contrato 

de financiamento, para fazer constar os dados do veículo efetivamente 

adquirido, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 e, no mérito (Id. 

13335224), dado provimento ao recurso, para fixar o prazo de 05 dias 

para o cumprimento da ordem de retificação do contrato, sob pena da 

multa diária anunciada em liminar. Audiência realizada (Id. 8155465), sem 

êxito na composição entre as partes e, na oportunidade, o Banco informou 

o não cumprimento da medida. O réu foi citado aos 15/05/2017 (Id. 

7155840) e em contestação Id. 8288368 aventa em preliminar a ausência 

de documentos indispensáveis à propositura da ação quanto ao dano 

moral alegado. No mérito, aduz que, por se tratar de contrato vinculado ao 

FCO Empresarial, que possui regras próprias que não permitem o 

financiamento do veículo em questão, contudo para o cumprimento da 

ordem judicial informa que está promovendo a retirada do gravame de 

alienação fiduciária que recai sobre o bem. Afirma ser absurda a tese 

exposada pela autora, que não tratou administrativamente da questão e 

busca aproveitar-se do contratempo para obtenção de vantagem, não 

havendo a caracterização dos pressupostos da responsabilidade civil e, 

eventualmente, no caso de acolhimento da pretensão, que seja fixado o 

quantum indenizatório em patamar razoável. Refuta o pedido de inversão 

do ônus da prova e, ao final, pugna pelo acolhimento da preliminar ou, no 

mérito, a improcedência da ação, condenando a parte adversa aos ônus 

decorrentes da sucumbência. Impugnação à contestação Id. 9063038. Ato 

contínuo, diversas foram as manifestações da autora informando o 

descumprimento da ordem judicial (Id. 9385106 e seguintes), sendo 

firmado na decisão Id. 9630125 que, diante de a alegação do Banco de 

dificuldade no cumprimento da medida em decorrência das regras do FCO 

Empresarial, o requerimento de prazo para a baixa do gravame, o que 

salvo melhor juízo teria sido providenciado por meio do documento Id. 

8288416, foi determinada a expedição de ofício ao Detran para verificação 

acerca da demora no cumprimento do contido naquele documento. Na 

decisão Id. 16334172 foi determinada a expedição de ofício à 1ª Vara Cível 

desta Capital, para que a autora proceda a assinatura do contrato, bem 

assim para informar acerca do aditivo contratual determinado no RAI 

1004049-94.2017.811.0000. É o relatório. Decido. Por observar que a 

matéria posta em exame dispensa a produção de outras provas, com 

amparo legal no art. 355, I, do CPC, passo ao julgamento antecipado da 

lide. Considerando que a preliminar aventada, de ausência de documentos 

indispensáveis à propositura da ação quanto ao dano moral, confunde-se 

com o mérito, passo ao seu exame. Pretende a autora o recebimento de 

indenização por danos morais decorrentes do ato perpetrado pelo réu, de 

efetuar o bloqueio, nos sistemas do Detran-MT, que o impediam de efetuar 

o licenciamento do veículo Fiat Strada, placa QBN4004, em virtude de a 

alteração de bem garantidor no contrato firmado entre as partes. Observo 

que a liminar perseguida na inicial, de regularização da pendência junto ao 

SNG, foi concedida na decisão Id. 5786232 e, ainda, confirmada em grau 

recursal, senão vejamos o teor da ementa do Agravo de Instrumento n. 

1004049-94.2017.811.0000 (Id. 13335224): “RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO COMINATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA 

PARA DETERMINAR RETIFICAÇÃO DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE 

AS PARTES – PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL 

INCOMPATÍVEL COM A URGÊNCIA DA MEDIDA – NECESSIDADE DE 
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FIXAÇÃO DE PRAZO RAZOÁVEL E MULTA COERCITIVA – RECURSO 

PROVIDO. Constatado não só a probabilidade do direito alegado pela 

requerente, mas também a indispensável urgência para o deferimento da 

tutela de urgência, é justo (e necessário) que seja fixado prazo razoável 

para o cumprimento da medida, como também da multa cominatória, de 

forma a assegurar o resultado prático buscado pela parte.” Nada 

obstante, do cotejo da documentação encartada, observo que restou 

consignado na Cédula de Crédito Industrial n. 40/01184-4 (Id. 8288419 – 

Pág. 6 e 7) que os bens elencados no contrato encontram-se gravados de 

GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA e, dentre todos os descritos como 

garantidores do negócio, consta ao final – Pág. 18 “01 Veículo Utilitário, 

marca Fiat, modelo Fiorino 1.4 EVO Flex, 2P, 2014/2014. No valor de R$ 

36.989,00”. E, ainda, consta do contrato a seguinte disposição (Id. 

8288419 – Pág. 19): “OBRIGAÇÃO ESPECIAL – CARACTERIZAÇÃO DOS 

BENS VINCULADOS – Obrigo-me (amo-nos) a complementar a 

caracterização dos bens vinculados em garantia, tão logo sejam obtidos 

os dados faltantes, mediante a formalidade de aditivo ao presente título, 

sob pena de vencimento antecipado da dívida, independentemente de 

qualquer interpelação judicial ou extrajudicial”. Ou seja, considerando que 

dentre os bens lançados no contrato constava um veículo, cujos dados 

seriam repassados em data futura, não havia óbices à sua alteração. 

Todavia, como bem demonstrado nos autos em diversas oportunidades 

(Id. 5481007 – Pág. 1, Id. 5481009 – Pág. 1, 5481012 – Pág. 1), o Banco 

ora réu mantinha no sistema do Detran, no campo destinado às 

“Informações PENDENTES originadas das financeiras via SNG – Sistema 

Nacional de Gravame” o registro de Alienação Fiduciária, enquanto o usual 

é sua anotação no campo destinado à “Restrição à Venda”. Tal fato 

acarretada na inviabilidade do licenciamento anual e, de conseguinte, na 

livre circulação do bem, fato que acarretava no inequívoco cerceamento 

do direito da autora de usufruir do automóvel adquirido. Logo, revela-se 

inequívoca a arbitrariedade do ato perpetrado pela instituição financeira, 

caracterizador do dano moral perseguido. A respeito, Claudia Lima 

Marques aduz que “como novo paradigma para as relações contratuais de 

consumo de nossa sociedade massificada, despersonalizada e cada vez 

mais complexa, propõe a ciência do direito o renascimento ou a 

revitalização de um dos princípios gerais do direito há muito conhecido e 

sempre presente desde o movimento do direito natural: o princípio geral da 

boa-fé”. O princípio em comento tem uma função criadora ao trazer ao 

contrato deveres anexos como lealdade ao informar, dever de 

cooperação, também tem função limitadora, na medida em que não mais 

permite a busca de vantagem excessiva em detrimento da parte 

hipossuficiente. No caso vertente, desrespeitou a instituição financeira o 

direito da consumidora de usufruir o bem adquirido por erro por esta 

ocasionado. Em se tratando de relação consumerista, consoante 

pacificado por meio de a Súmula n. 297/STJ, e considerando que a 

responsabilidade contratual do Banco é objetiva, nos termos do art. 14 do 

CDC, responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos 

causados a seus clientes por defeitos/falhas decorrentes dos serviços 

que lhes presta. Assim o disposto no art. 14 do CDC: “Art. 14. 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.” Sendo assim, 

os requisitos para a configuração da responsabilidade são a falha na 

prestação do serviço, o dano e nexo causal, e evidenciado o ato ilícito em 

exame caracteriza dano “in re ipsa”, o qual se presume, prescindindo de 

prova quanto ao prejuízo concreto, ao contrário do firmado pelo réu em 

contestação. No ensinamento de Sérgio Cavalieri Filho tem-se, igualmente, 

a compreensão da desnecessidade de prova, quando se trata de dano 

moral puro (in Programa de Responsabilidade Civil, 5ª ed., 2ª tiragem, 2004, 

p. 100): “...por se tratar de algo imaterial ou ideal a prova do dano moral 

não pode ser feita através dos mesmos meios utilizados para a 

comprovação do dano material. Seria uma demasia, algo até impossível 

exigir que a vitima comprove a dor, a tristeza ou a humilhação através de 

depoimentos, documentos ou perícia; não teria ela como demonstrar o 

descrédito, o repúdio ou o desprestígio através dos meios probatórios 

tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à fase da 

irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais. Nesse 

ponto a razão se coloca ao lado daqueles que entendem que o dano moral 

está ínsito na própria ofensa, decorre da gravidade do ilícito em si. (...) Em 

outras palavras, o dano moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente do 

próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está 

demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma 

presunção hominis ou facti que decorre das regras de experiência 

comum”. Posto isso, inequívoca a caracterização da responsabilidade civil, 

fixando ao Banco o dever reparatório, diante de o nexo causal entre o 

dano e o ato praticado. Quanto ao valor da indenização do dano moral, a 

doutrina e jurisprudência atual orientam que este deve ser arbitrado com 

razoabilidade e bom senso, levando-se em conta a capacidade econômica 

das partes e às peculiaridades de cada caso, não podendo servir como 

fonte de enriquecimento ilícito ou, por outro cariz, ser de valor irrisório à 

parte contrária, ao ponto de não surtir qualquer efeito. Em se tratando de 

ação de indenização em que o valor pedido na inicial é meramente 

estimativo, já que sua fixação é relegada ao prudente arbítrio do juiz, em 

face das orientações acima esposadas, impõe-se o montante da 

indenização por arbitramento. Feitas essas considerações, entendo por 

bem fixar o valor de R$ 5.000,00 como satisfatório a este título. No mais, 

no que tange à multa diária de R$ 500,00, arbitrada na liminar recursal – Id. 

6835602 – Pág. 5 e, conforme os andamentos processuais lançados no 

RAI 1004049-94.2017.811.0000, na data de 25/05/2017 ocorreu a 

intimação do Banco réu/agravado (Id. 670800 – autos do RAI 

1004049-94.2017). Ao se ter em vista que aos 06/06/2017 o Banco 

efetuou o protocolo do pedido administrativo, no Departamento Estadual de 

Trânsito, para a baixa do gravame, em estrito cumprimento à ordem 

judicial, (Id. 8288416 – Pág. 2), tenho que esta é a data final para a 

cominação da multa diária, por não ser de direito estendê-la por prazo 

superior, já que a partir de então, eventual demora decorreu de atos do 

Detran e não da instituição financeira. Destaco, ainda quanto ao ponto, 

que a multa, de igual sorte, não se reportar à data da assinatura do aditivo 

contratual, por não ser este o causador do dano moral perseguido nesta 

ação, mas sim o gravame que recaía sobre o veículo e que impedia a 

extração de documento para livre circulação. Por fim, faço constar que os 

autos n. 1021889-91.2017.811.0041, de execução provisória da multa 

diária, foi extinto e atualmente se encontra em arquivo. Pelo exposto e por 

tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES 

os pedidos formulados por TRAL INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS 

LTDA - ME em face de BANCO DO BRASIL S/A, para condenar o réu ao 

pagamento de indenização por danos morais, que arbitro em R$ 5.000,00, 

atualizados com juros de mora de 1% ao mês computados da citação, em 

se tratando de relação contratual, e correção monetária pelo INPC 

contados desta sentença, na forma da Súmula 362/STJ, com a 

confirmação da tutela de urgência concedida, bem assim da multa diária de 

R$ 500,00, aplicada de 25/05/2017 a 06/06/2017. Condeno o réu ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% do valor atualizado da condenação. Transitada em julgado, sem 

manifestação das partes, arquive-se, com as anotações e baixas devidas. 

P. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 28 de fevereiro de 2.020. Dr. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003882-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELIA XAVIER DOS SANTOS FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1003882-80.2019.8.11.0041. AUTOR(A): JUCELIA XAVIER DOS 

SANTOS FERREIRA REU: BANCO DO BRASIL SA Trata-se de AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS C/C OBRIGAÇÃO DE 

NÃO FAZER C/C PERDAS E DANOS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

ajuizada por JUCELIA XAVIER DOS SANTOS FERREIRA em face de 

BANCO DO BRASIL S/A, todos qualificados nos autos em referência, 

relatando a autora que firmou diversos contratos de empréstimo 

consignado com o requerido, contudo mensalmente são descontados em 

folha de pagamento e conta corrente a soma de R$ 2.372,51, enquanto 
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sua remuneração líquida é de R$ 2.811,01, razão pela qual, à luz dos 

princípios e legislação atinente, pugna em tutela antecipada a limitação de 

todos os descontos em 30% de sua renda mensal, bem assim a devolução 

dos descontos já levados a efeito, em R$ 55.029,23, com o recebimento 

de indenização por danos morais, a inversão do ônus da prova, a 

concessão das benesses da assistência judiciária e a condenação da 

parte adversa ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios. Atribuiu à causa o valor de R$ 75.029,23 e acostou 

documentos. Na decisão Id. 17787379 foi indeferido o pedido formulado 

em tutela de urgência, concedida a assistência judiciária e designada 

audiência. Desta decisão foi interposto o Agravo de Instrumento n. 

1001535-03.2019.811.0000, no qual foi parcialmente deferida a liminar 

para limitar a soma dos descontos ao percentual de 35% da remuneração 

bruta da autora (Id. 18070556) e, ao final, desprovido o Agravo de 

Instrumento e Provido o Agravo Interno (ID.21329027). O réu foi citado aos 

27/02/2019 (Id. 18350583), sendo na oportunidade intimado da liminar 

recursal, e em contestação Id. 19094431 refutou em preliminar a 

concessão da assistência judiciária da autora; a ausência de 

quantificação do valor incontroverso e de quais cláusulas considera 

abusivas, bem como dos documentos indispensáveis à propositura da 

ação; a falta de interesse de agir; que não há ensejo à manutenção da 

liminar, devendo ser revogada. No mérito, discorre acerca das 

modalidades contratuais vigentes entre as partes, e de sua licitude, agindo 

no exercício regular do seu direito; afirma a legalidade do lançamento de 

débitos em conta corrente, arguindo a impossibilidade de inclusão do 

contrato de antecipação do 13º; que não há caracterização dos 

pressupostos da responsabilidade civil, não se falando em dano moral, 

tampouco em onerosidade excessiva passível de revisão, de modo que 

sustenta a não modificação dos encargos contratados quanto aos juros 

remuneratórios e moratórios, afastando a utilização da “calculadora do 

cidadão”. Ao final, pleiteia pela improcedência da ação, condenando a 

parte adversa aos ônus decorrentes da sucumbência. Audiência realizada 

no Id. 19167090, sem exito na composição entre as partes, sendo na 

oportunidade anunciado o descumprimento, pelo réu, da liminar concedida 

em grau recursal, motivando a determinação para comprovação em 05 

dias. Impugnação à contestação Id. 19334753. Por meio da petição Id. 

20608603 a autora informou o descumprimento da medida liminar, dando 

ensejo à fixação, na decisão Id. 21417040, de multa diária de R$ 500,00 

até o limite de 10 dias-multa, bem como a aplicação das penas por ato 

atentatório à dignidade da justiça e litigância de má-fé. Desta decisão, foi 

pela instituição financeira interposto o RAI 1011253-24.2019.811.0000, 

não conhecido por não preencher os requisitos do art. 1.015, CPC. É o 

relatório. Decido. Por observar que a matéria posta em exame dispensa a 

produção de outras provas, com amparo legal no art. 355, I, do CPC, 

passo ao julgamento antecipado da lide. Pretende a autora, por meio desta 

ação, a limitação dos descontos efetuados pelo réu em 30% de seus 

rendimentos. Em preliminar, o requerido refutou a concessão da 

assistência judiciária da autora; a ausência de quantificação do valor 

incontroverso e de quais cláusulas considera abusivas, bem como dos 

documentos indispensáveis à propositura da ação; a falta de interesse de 

agir. Com relação à assistência judiciária, conforme o disposto no § 3º do 

art. 99 do CPC, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência, 

não prevendo a lei, obrigatoriamente, que a parte seja miserável, mas sim 

que esta, ainda que momentaneamente, não possua condições de arcar 

com tais emolumentos. Embora o réu refute a benesse concedida, não 

apresentou provas plausíveis a afastar a afirmação feita pela beneficiária, 

que possui presunção juris tantum da necessidade. Portanto, não basta 

que se alegue que a parte não faz jus ao benefício em comento, é 

necessário que prove, pois caso contrário prevalece a alegação de quem 

pleiteou o benefício. Nesse sentido, a orientação do E. TJMT: “AÇÃO 

DEMARCATÓRIA - ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PRODUZIR PROVAS 

DE PREJUÍZOS SOFRIDOS - INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE 

LAUDO PERICIAL E PARA REQUERER O QUE ENTERDER DE DIREITO - 

PEDIDO DE JULGAMENTO DA LIDE NA FORMA CONSTANTE DA EXORDIAL 

- CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE - DANOS MATERIAIS - 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SUA OCORRÊNCIA - JUSTIÇA 

GRATUITA ALEGAÇÃO DE QUE A PARTE EX ADVERSA NÃO FAZ JUS 

AO BENEFÍCIO - MERAS ALEGAÇÕES SEM PROVAS DAS BOAS 

CONDIÇÕES FINANCEIRAS DAS PARTES - RECURSO DESPROVIDO 

SENTENÇA MANTIDA.[...] A parte que se insurge contra o deferimento da 

justiça gratuita deve fazer prova da boa condição financeira da outra.” 

(Ap 35624/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/08/2018, 

Publicado no DJE 10/08/2018). “APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO - 

FEITO PRINCIPAL - EXECUÇÃO - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - 

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM - 

AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO - BENEFÍCIO DEFERIDO - 

EXECUÇÃO -PENHORA DESCONSTITUÍDA ANTES DA TRIANGULAÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL DO EMBARGANTE - 

PERDA DO OBJETO - SUCUMBÊNCIA DO EMBARGADO - CITAÇÃO NÃO 

REALIZADA - DESCABIMENTO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A 

declaração de hipossuficiência a que se refere o §3º do art. 99 do 

CPC/2015 possui presunção juris tantum de veracidade, que só pode ser 

afastada quando houver nos autos prova em contrário, em observância 

ao princípio constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, 

CF).Tendo havido a desconstituição da constrição no feito principal antes 

da citação nos Embargos de Terceiro, ocorre a perda superveniente do 

objeto da lide e é indevida a condenação do embargado ao pagamento dos 

ônus sucumbenciais.” (Ap 41647/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

11/07/2018, Publicado no DJE 18/07/2018) Demais disso, ampara a sua 

tese na “possível multiplicidade de renda”, sem provas a respeito. Feitas 

essas considerações, mantenho a concessão da assistência judiciária a 

parte autora. Quanto aos requisitos do art. 330, § 2º, do CPC, 

considerando que o objetivo da autora, nesta ação, é o de redução dos 

descontos em 30% de seu salário, e não a revisão de encargos 

contratuais, tenho que está discriminado a contento a obrigação que 

pretende controverter, além de pleitear pela devolução da quantia de R$ 

55.029,23 já paga a maior. De conseguinte, os holerites mensais e 

extratos de conta corrente se mostram suficientes à sua pretensão e, 

também como consequência da limitação dos requerimentos postos na 

inicial, não há ensejo à discussão, aventada pelo réu em contestação, 

quanto ao contrato de antecipação do 13º salário, que não faz parte da 

discussão nestes autos. Com relação a falta de interesse de agir, destaco 

a lição de Alexandre Freitas Câmara, na obra Lições de Direito Processual 

Civil, Vol. 1, 9ª Edição, revista e atualizada, Editora Lumen Juris, p. 126, 

que alega que “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’. Fala-se, assim, em ‘interesse-necessidade’ e em 

‘interesse-adequação’. A ausência de qualquer dos elementos 

componentes deste binômio implica ausência do próprio interesse de agir.” 

Ainda a respeito do assunto, ensina Nelson Nery Júnior e Rosa Maria 

Gonçalves Nery (Código de Processo Civil Comentado e Legislação 

Processual Civil Extravagante e legislação em vigor, 7ª edição, art. 267, 

nota 13): "Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de 

ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela 

pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. [...] movendo a 

ação errada ou utilizando-se de procedimento incorreto, o provimento 

jurisdicional não lhe será útil, razão pela qual a inadequação procedimental 

acarreta a inexistência de interesse processual". Logo, é imperioso 

reconhecer que há interesse de agir no pedido formulado nesta ação, ante 

o princípio constitucional de livre acesso ao Judiciário, visto que, ao 

contrário do suscitado em contestação, é certo que, por se insurgir em 

face de atos perpetrados pelo réu quanto ao limite legal de descontos, 

inequívoca a utilidade da medida e a adequação do meio utilizado para 

tanto. Feitas essas considerações, REJEITO as preliminares invocadas e 

passo ao exame do mérito. No mérito, destaco que em juízo de cognição 

sumária, foi indeferido o pedido formulado em tutela antecipada, decisão 

Id. 17787379 e, não obstante a liminar recursal concedida no Agravo de 

Instrumento n. 1001535-03.2019.811.0000, para limitar a soma dos 

descontos ao percentual de 35% da remuneração bruta da autora (Id. 

18070556), tem-se que desta liminar foi pelo Banco interposto Agravo 

Interno, que teve provimento e, de conseguinte, desprovido o recurso, 

com a consequente revogação da liminar, senão vejamos a sua ementa 

(Id. 21329027): “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

JULGAMENTO SIMULTÂNEO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO 

BANCÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DEFERIU 

PEDIDO DE EFEITO ATIVO PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM 

CONTA CORRENTE SUPERIORES A 35% DA REMUNERAÇÃO BRUTA DA 

PARTE AUTORA - LICITUDE DA CONDUTA DO BANCO REQUERIDO – 

DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO 

DA REMUNERAÇÃO E DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM 

FOLHA DE PAGAMENTO - HIPÓTESES DISTINTAS - INAPLICABILIDADE DA 
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LIMITAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO DE 1º GRAU MANTIDA – 

AGRAVO INTERNO PROVIDO - AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 

Não se mostra irregular a conduta da instituição financeira, porquanto é da 

natureza do contrato de empréstimo com desconto em conta corrente a 

compensação de débitos e créditos, o que não caracteriza retenção 

indevida a ensejar a imposição de limitar os descontos por ele efetuados, 

não incidindo, na hipótese, as disposições da Lei nº. 10.820/03. Conforme 

se observa da inicial e das informações contratuais até então juntadas 

aos autos, o caso em análise não versa sobre empréstimo consignado em 

folha de pagamento, mas, sim, de desconto das parcelas em conta 

corrente, tanto que o pedido liminar elaborado pela autora foi para que 

fossem suspensos os descontos em conta-corrente. Sobre o tema, o 

Superior Tribunal de Justiça considera lícita a cláusula que autoriza os 

descontos em conta de prestações devidas por obrigações assumidas 

pelo correntista, não cabendo, em princípio, revogação da permissão. 

Agravo Interno PROVIDO. Tendo em vista que a matéria esgota por 

completo as questões debatidas nesta seara recursal, utilizo desta 

decisão para realizar o julgamento simultâneo do mérito do próprio 

AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelos mesmos fundamentos, NEGANDO-LHE 

PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão de 1º grau e, em 

consequência, revogar a liminar recursal deferida no ID 6098795.” Ou 

seja, restou nesta ação expressamente decretado, em grau recursal, a 

legalidade das cobranças mediante débito em conta corrente, como bem 

destacado na decisão interlocutória Id.17787379, que retomou seus 

efeitos. Como consequência, manifesta a revogação da decisão 

interlocutória Id. 20608603, que fixou a multa diária e as penas por ato 

atentatório à dignidade da justiça e litigância de má-fé. Com relação à 

matéria em debate, faço constar que, conforme a legislação pertinente, o 

Decreto n. 6.386/08, que regulamenta o art. 45 da Lei n. 8.112/90 (Regime 

Jurídico dos Servidores Públicos), possui o seguinte teor: “Art. 45. Salvo 

por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto incidirá sobre a 

remuneração ou provento. § 1o Mediante autorização do servidor, poderá 

haver consignação em folha de pagamento em favor de terceiros, a 

critério da administração e com reposição de custos, na forma definida em 

regulamento. § 2o O total de consignações facultativas de que trata o § 1o 

não excederá a 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração mensal, 

sendo 5% (cinco por cento) reservados exclusivamente para: I - a 

amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou II - 

a utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito.” Para 

regulamentar esse dispositivo, foi publicado o Decreto 4.961/04, revogado 

pelo Decreto 6.386/08 que, por sua vez, foi revogado pelo Decreto nº 

8690/2016, que dispõe sobre a gestão das consignações em folha de 

pagamento no âmbito do sistema de gestão no âmbito do Poder Executivo 

Federal. Neste, resta no art. 4º quais as consignações facultativas: “Art. 

4º São consignações facultativas, na seguinte ordem de prioridade: I - 

contribuição para serviço de saúde ou plano de saúde, prestado por meio 

de operadora ou entidade de previdência complementar ou disponibilizado 

por administradora de benefícios de saúde, previsto em instrumento 

firmado com a União, as autarquias, as fundações ou as empresas 

públicas; II - coparticipação para plano de saúde de entidade de 

previdência complementar ou de autogestão patrocinada, previsto em 

instrumento firmado com a União, as autarquias, as fundações ou as 

empresas públicas; III - prêmio relativo a seguro de vida; IV - pensão 

alimentícia voluntária, consignada em favor de dependente indicado em 

assentamento funcional do consignado; V-A - contribuição em favor de 

associações e de fundações que tenham por objeto social apenas fins 

esportivos, culturais, assistenciais ou sociais, sejam constituídas 

exclusivamente por aqueles incluídos no âmbito de aplicação deste 

Decreto e que não tenham caráter sindical ou de representação de 

categoria profissional; VI - contribuição ou integralização de quota-parte 

em favor de cooperativas de crédito constituídas, na forma da lei, por 

servidores públicos integrantes da administração pública federal direta ou 

indireta, aposentados, beneficiários de pensão ou aqueles cuja folha de 

pagamento seja processada pelo sistema de gestão de pessoas do Poder 

Executivo federal, com a finalidade de prestar serviços a seus 

cooperados; VII - contribuição ou mensalidade para plano de previdência 

complementar contratado pelo consignado, excetuados os casos 

previstos nos incisos VIII e IX do caput do art. 3º ; VIII - prestação 

referente a empréstimo concedido por cooperativas de crédito 

constituídas, na forma da lei, por aqueles abrangidos por este Decreto, 

com a finalidade de prestar serviços financeiros a seus cooperados; IX - 

prestação referente a empréstimo concedido por instituição financeira 

autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil e a financiamento 

concedido por instituição integrante do Sistema Financeiro de Habitação ou 

do Sistema de Financiamento Imobiliário; X - prestação referente a 

empréstimo ou a financiamento concedido por entidade de previdência 

complementar; XI - prestação referente a financiamento imobiliário 

concedido por companhia imobiliária integrante da administração pública 

indireta da União, dos Estados e do Distrito Federal cuja criação tenha sido 

autorizada por lei; e XII - amortização de despesas contraídas e de saques 

realizados por meio de cartão de crédito. § 1º As consignações somente 

poderão ser incluídas na folha de pagamento após a autorização 

expressa do consignado. § 2º Na hipótese de que trata o inciso V-A do 

caput , incluem-se as consignações em favor das associações que 

tenham associados dependentes de pessoal abrangido por este Decreto 

ou que tenham sócios a título honorífico, ainda que sem vínculo com o 

serviço público. § 3º As consignações mencionadas nos incisos VIII, IX e 

X do caput , excetuada a prestação referente a financiamento concedido 

por instituição integrante do Sistema Financeiro de Habitação ou do 

Sistema de Financiamento Imobiliário: I - estarão limitadas a noventa e seis 

parcelas; e II - terão as taxas de juros cobradas limitadas ao percentual 

estabelecido em ato do Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e 

Gestão..” No caso em tela, em se tratando de servidora pública municipal, 

há de se observar, também, o disposto no Decreto Estadual n. 691/2016. 

Todavia, como bem delineado na decisão interlocutória Id. 17787379, os 

descontos objurgados na inicial são lançados na conta corrente da autora, 

enquanto a lei não especifica tal alcance - limitação em 30% - salientando 

que não se trata de conta salário, ou seja, daquelas em que há apenas o 

crédito salarial e permitido três saques, sem uso de cheques e cartão de 

crédito, conforme dispõe a legislação dessa modalidade de conta. Nesse 

sentido, o elucidativo acórdão proferido pelo STJ, sob a relatoria do i. 

Ministro Luis Felipe Salomão, como se infere da ementa que segue: 

“RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO COM 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E 

DESCONTO EM FOLHA. HIPÓTESES DISTINTAS. APLICAÇÃO, POR 

ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO 

MERO DESCONTO EM CONTA-CORRENTE, SUPERVENIENTE AO 

RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO. INVIABILIDADE. DIRIGISMO 

CONTRATUAL, SEM SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A regra 

legal que fixa a limitação do desconto em folha é salutar, possibilitando ao 

consumidor que tome empréstimos, obtendo condições e prazos mais 

vantajosos, em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador. 

O legislador ordinário concretiza, na relação privada, o respeito à 

dignidade humana, pois, com razoabilidade, limitam-se os descontos 

compulsórios que incidirão sobre verba alimentar, sem menosprezar a 

autonomia privada. 2. O contrato de conta-corrente é modalidade 

absorvida pela prática bancária, que traz praticidade e simplificação 

contábil, da qual dependem várias outras prestações do banco e mesmo o 

cumprimento de pagamento de obrigações contratuais diversas para com 

terceiros, que têm, nessa relação contratual, o meio de sua viabilização. A 

instituição financeira assume o papel de administradora dos recursos do 

cliente, registrando lançamentos de créditos e débitos conforme os 

recursos depositados, sacados ou transferidos de outra conta, pelo 

próprio correntista ou por terceiros. 3. Como característica do contrato, 

por questão de praticidade, segurança e pelo desuso, a cada dia mais 

acentuado, do pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o 

consumidor centraliza, na conta-corrente, suas despesas pessoais, 

como, v.g., luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito, cheques, 

boletos variados e demais despesas com débito automático em conta. 4. 

Consta, na própria petição inicial, que a adesão ao contrato de 

conta-corrente, em que o autor percebe sua remuneração, foi 

espontânea, e que os descontos das parcelas da prestação - 

conjuntamente com prestações de outras obrigações firmadas com 

terceiros - têm expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao 

recebimento de seus proventos, não caracterizando consignação em 

folha de pagamento. 5. Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção 

da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para 

a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora 

da conta-corrente. Com efeito, no âmbito do direito comparado, não se 

extrai nenhuma experiência similar - os exemplos das legislações 

estrangeiras, costumeiramente invocados, buscam, por vezes, com 

medidas extrajudiciais, solução para o superendividamento ou 

sobreendividamento que, isonomicamente, envolvem todos os credores, 

propiciando, a médio ou longo prazo, a quitação do débito. 6. À míngua de 
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novas disposições legais específicas, há procedimento, já previsto no 

ordenamento jurídico, para casos de superendividamento ou 

sobreendividamento - do qual podem lançar mão os próprios devedores -, 

que é o da insolvência civil. 7. A solução concebida pelas instâncias 

ordinárias, em vez de solucionar o superendividamento, opera no sentido 

oposto, tendo o condão de eternizar a obrigação, visto que leva à 

amortização negativa do débito, resultando em aumento mês a mês do 

saldo devedor. Ademais, uma vinculação perene do devedor à obrigação, 

como a que conduz as decisões das instâncias ordinárias, não se 

compadece com o sistema do direito obrigacional, que tende a ter termo. 8. 

O art. 6º, parágrafo 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito 

Brasileiro confere proteção ao ato jurídico perfeito, e, consoante os arts. 

313 e 314 do CC, o credor não pode ser obrigado a receber prestação 

diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. 9. A limitação imposta 

pela decisão recorrida é de difícil operacionalização, e resultaria, no 

comércio bancário e nas vendas a prazo, em encarecimento ou até 

mesmo restrição do crédito, sobretudo para aqueles que não conseguem 

comprovar a renda. 10. Recurso especial do réu provido, julgado 

prejudicado o do autor.” (REsp 1586910/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/08/2017, DJe 03/10/2017) Em 

igual sentido, a hodierna orientação daquela Colenda Corte: “AGRAVO 

INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA 

CUMULADA COM REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO 

DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 515 E 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 

1973. INEXISTÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. 

DESCABIMENTO. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE. 

HIPÓTESE DISTINTA DO DESCONTO EM FOLHA. ANTECIPAÇÃO DOS 

EFEITOS DA TUTELA. NATUREZA PRECÁRIA. 1. O acórdão recorrido 

analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, de 

forma fundamentada, não se configurando omissão, contradição ou 

negativa de prestação jurisdicional. 2. Nos contratos bancários não se 

aplica a limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano, não se 

podendo aferir a exorbitância da taxa de juros apenas com base na 

estabilidade econômica do país, sendo necessária a demonstração, no 

caso concreto, de que a referida taxa diverge da média de mercado. 3. A 

jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que é lícito o 

desconto de empréstimos celebrados com cláusula de desconto em conta 

corrente, hipótese distinta do desconto em folha de pagamento ou da 

conta-salário, cujo regramento sequer permite descontos facultativos ou a 

entrega de talão de cheques. 4. A decisão proferida em sede de tutela 

antecipada tem natureza precária, podendo, portanto, ser revogada pelo 

juízo de primeiro grau, ainda que já confirmada pelo Tribunal ad quem. 5. 

Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 762.049/SP, 

Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 

05/02/2019, DJe 12/02/2019) “DESCONTO DE MÚTUO FENERATÍCIO EM 

CONTA-CORRENTE. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO AFETADO PARA 

PACIFICAÇÃO NO ÂMBITO DO STJ. DESCONTO IRRETRATÁVEL E 

IRREVOGÁVEL EM FOLHA E DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. 

HIPÓTESES DIVERSAS, QUE NÃO SE CONFUNDEM. APLICAÇÃO, POR 

ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. 

IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO DE CONTA-CORRENTE. CARACTERÍSTICA. 

INDIVISIBILIDADE DOS LANÇAMENTOS. DÉBITO AUTORIZADO. 

REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO, COM TODOS OS CONSECTÁRIOS DO 

INADIMPLEMENTO. FACULDADE DO CORRENTISTA, MEDIANTE SIMPLES 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 1. Em se tratando de mero desconto 

em conta-corrente - e não compulsório, em folha, que possui lei própria -, 

descabe aplicação da analogia para aplicação de solução legal que versa 

acerca dos descontos consignados em folha de pagamento. 2. No 

contrato de conta-corrente, a instituição financeira se obriga a prestar 

serviços de crédito ao cliente, por prazo indeterminado ou a termo, seja 

recebendo quantias por ele depositadas ou por terceiros, efetuando 

cobranças em seu nome, seja promovendo pagamentos diversos de seu 

interesse, condicionados ao saldo existente na conta ou ao limite de 

crédito concedido. Cuida-se de operação passiva, mediante a qual a 

instituição financeira, na qualidade de responsável/administradora, tem o 

dever de promover lançamentos. 3. Por questão de praticidade, segurança 

e pelo desuso do pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o 

cliente centraliza, na conta-corrente, todas suas rendas e despesas 

pessoais, como, v.g., salário, eventual trabalho como autônomo, rendas de 

aluguel, luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito, seguro, eventuais 

prestações de mútuo feneratício, tarifa de manutenção de conta, cheques, 

boletos variados e diversas despesas com a instituição financeira ou 

mesmo com terceiros, com débito automático em conta. 4. Como incumbe 

às instituições financeiras, por dever contratual, prestar serviço de caixa, 

realizando operações de ingresso e egressos próprias da conta-corrente 

que administram automaticamente, não cabe, sob pena de transmudação 

do contrato para modalidade diversa de depósito, buscar, 

aprioristicamente, saber a origem de lançamentos efetuados por terceiros 

para analisar a conveniência de efetuar operação a que estão obrigadas 

contratualmente, referente a lançamentos de débitos variados, 

autorizados e/ou determinados pelo correntista. 5. Consoante o art. 3º, § 

2º, da Resolução do CMN n. 3.695/2009, com a redação conferida pela 

Resolução CMN n. 4.480/2016, é vedada às instituições financeiras a 

realização de débitos em contas de depósito e em contas de pagamento 

sem prévia autorização do cliente. O cancelamento da autorização 

referida no caput deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, 

na sua falta, a partir da data do recebimento pela instituição financeira do 

pedido pertinente. 6. Com efeito, na linha da regulamentação conferida à 

matéria pelo CMN, caso não tenha havido revogação da autorização 

previamente concedida pelo correntista para o desconto das prestações 

do mútuo feneratício, deve ser observado o princípio da autonomia 

privada, com cada um dos contratantes avaliando, por si, suas 

possibilidades e necessidades, vedado ao Banco reter - sponte propria, 

sem a prévia ou atual anuência do cliente - os valores, substituindo-se ao 

próprio Judiciário. 7. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 

1500846/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 12/12/2018, DJe 01/03/2019) “RECURSO ESPECIAL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. MÚTUO FENERATÍCIO. DESCONTO DAS 

PARCELAS. CONTA-CORRENTE EM QUE DEPOSITADO O SALÁRIO. 

AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INTERPRETAÇÃO DA SÚMULA 603/STJ. 

RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A discussão travada no presente 

é delimitada como sendo exclusiva do contrato de mútuo feneratício com 

cláusula revogável de autorização de desconto de prestações em 

conta-corrente, de sorte que abrange outras situações distintas, como as 

que autorizam, de forma irrevogável, o desconto em folha de pagamento 

das "prestações empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e 

operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições 

financeiras e sociedades de arrendamento mercantil" (art. 1º da Lei 

10.820/2003). 2. Dispõe a Súmula 603/STJ que "é vedado ao banco 

mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou 

proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda 

que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido 

por margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, 

que possui regramento legal específico e admite a retenção de 

percentual". 3. Na análise da licitude do desconto em conta-corrente de 

débitos advindos do mútuo feneratício, devem ser consideradas duas 

situações distintas: a primeira, objeto da Súmula, cuida de coibir ato ilícito, 

no qual a instituição financeira apropria-se, indevidamente, de quantias em 

conta-corrente para satisfazer crédito cujo montante fora por ela 

estabelecido unilateralmente e que, eventualmente, inclui tarifas bancárias, 

multas e outros encargos moratórios, não previstos no contrato; a 

segunda hipótese, vedada pela Súmula 603/STJ, trata de descontos 

realizados com a finalidade de amortização de dívida de mútuo, comum, 

constituída bilateralmente, como expressão da livre manifestação da 

vontade das partes. 4. É lícito o desconto em conta-corrente bancária 

comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de 

contrato de empréstimo bancário livremente pactuado, sem que o 

correntista, posteriormente, tenha revogado a ordem. Precedentes. 5. Não 

ocorrência, na hipótese, de ato ilícito passível de reparação. 6. Recurso 

especial não provido.” (REsp 1555722/SP, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/08/2018, DJe 25/09/2018) “AGRAVO 

INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE EM QUE 

DEPOSITADO O SALÁRIO. LIMITAÇÃO A 30% DOS VENCIMENTOS. 

AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 

1. É válida a cláusula que autoriza o desconto em conta-corrente para 

pagamento das prestações do contrato de empréstimo livremente 

pactuado, ainda que se trate de conta utilizada para recebimento de 

salário. Precedentes. 2. Hipótese em que o Tribunal de origem limitou os 

descontos a 30% dos vencimentos do mutuário, consignando que não 

ficou configurado ato ilícito passível de reparação por danos morais em 

razão do exercício regular de direito do banco mutuário. Súmula 7/STJ. 3. 
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Agravo interno provido, para negar provimento ao recurso especial.” 

(AgInt no REsp 1390570/PR, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES 

(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, 

julgado em 05/06/2018, DJe 12/06/2018) “RECURSO ESPECIAL. 

PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 

DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E DESCONTO EM FOLHA. HIPÓTESES 

DISTINTAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO MERO DESCONTO EM 

CONTA-CORRENTE, SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA 

REMUNERAÇÃO. INVIABILIDADE. DIRIGISMO CONTRATUAL, SEM 

SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A regra legal que fixa a 

limitação do desconto em folha é salutar, possibilitando ao consumidor que 

tome empréstimos, obtendo condições e prazos mais vantajosos, em 

decorrência da maior segurança propiciada ao financiador. O legislador 

ordinário concretiza, na relação privada, o respeito à dignidade humana, 

pois, com razoabilidade, limitam-se os descontos compulsórios que 

incidirão sobre verba alimentar, sem menosprezar a autonomia privada. 2. 

O contrato de conta-corrente é modalidade absorvida pela prática 

bancária, que traz praticidade e simplificação contábil, da qual dependem 

várias outras prestações do banco e mesmo o cumprimento de pagamento 

de obrigações contratuais diversas para com terceiros, que têm, nessa 

relação contratual, o meio de sua viabilização. A instituição financeira 

assume o papel de administradora dos recursos do cliente, registrando 

lançamentos de créditos e débitos conforme os recursos depositados, 

sacados ou transferidos de outra conta, pelo próprio correntista ou por 

terceiros. 3. Como característica do contrato, por questão de praticidade, 

segurança e pelo desuso, a cada dia mais acentuado, do pagamento de 

despesas em dinheiro, costumeiramente o consumidor centraliza, na 

conta-corrente, suas despesas pessoais, como, v.g., luz, água, telefone, 

tv a cabo, cartão de crédito, cheques, boletos variados e demais 

despesas com débito automático em conta. 4. Consta, na própria petição 

inicial, que a adesão ao contrato de conta-corrente, em que o autor 

percebe sua remuneração, foi espontânea, e que os descontos das 

parcelas da prestação - conjuntamente com prestações de outras 

obrigações firmadas com terceiros - têm expressa previsão contratual e 

ocorrem posteriormente ao recebimento de seus proventos, não 

caracterizando consignação em folha de pagamento. 5. Não há 

supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente 

a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado 

com a instituição financeira administradora da conta-corrente. Com efeito, 

no âmbito do direito comparado, não se extrai nenhuma experiência similar 

- os exemplos das legislações estrangeiras, costumeiramente invocados, 

buscam, por vezes, com medidas extrajudiciais, solução para o 

superendividamento ou sobreendividamento que, isonomicamente, 

envolvem todos os credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a 

quitação do débito. 6. À míngua de novas disposições legais específicas, 

há procedimento, já previsto no ordenamento jurídico, para casos de 

superendividamento ou sobreendividamento - do qual podem lançar mão 

os próprios devedores -, que é o da insolvência civil. 7. A solução 

concebida pelas instâncias ordinárias, em vez de solucionar o 

superendividamento, opera no sentido oposto, tendo o condão de 

eternizar a obrigação, visto que leva à amortização negativa do débito, 

resultando em aumento mês a mês do saldo devedor. Ademais, uma 

vinculação perene do devedor à obrigação, como a que conduz as 

decisões das instâncias ordinárias, não se compadece com o sistema do 

direito obrigacional, que tende a ter termo. 8. O art. 6º, parágrafo 1º, da Lei 

de Introdução às Normas do Direito Brasileiro confere proteção ao ato 

jurídico perfeito, e, consoante os arts. 313 e 314 do CC, o credor não pode 

ser obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que 

mais valiosa. 9. A limitação imposta pela decisão recorrida é de difícil 

operacionalização, e resultaria, no comércio bancário e nas vendas a 

prazo, em encarecimento ou até mesmo restrição do crédito, sobretudo 

para aqueles que não conseguem comprovar a renda. 10. Recurso 

especial do réu provido, julgado prejudicado o do autor.” (REsp 

1586910/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 29/08/2017, DJe 03/10/2017) Também nessa vertente, o 

posicionamento do Egrégio Tribunal de Justiça de nosso Estado, senão 

vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADEQUAÇÃO DE MARGEM 

CONSIGNÁVEL ( SUPERENDIVIDAMENTO ) – SERVIDOR PÚBLICO – LIMITE 

LEGAL DE 30% PARA EMPRÉSTIMO E 15% PARA CARTÕES DE CRÉDITO 

OBSERVADOS – CONSIGNAÇÃO EM CONTA CORRENTE – NÃO 

ALCANÇADO PELA LIMITAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL – 

MANUTENÇÃO DOS AJUSTES NA FORMA PACTUADA – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. De acordo com a Legislação Estadual 

aplicável à espécie, o limite para desconto consignados em folha de 

pagamento dos Servidores Públicos Estaduais é de 30% (trinta por cento) 

para os empréstimos e 15% (quinze por cento) para cartões de créditos. 

Os descontos consignados na conta corrente do consumidor, ainda que 

consistam em um valor acentuado, não são alcançados pela imposição 

legal de limitação do percentual para empréstimo e cartão de crédito 

consignados em folha de pagamento, cabendo ao correntista arcar com a 

responsabilidade pelo inadimplemento das obrigações assumidas.” (TJMT 

0002362-15.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019) “AGRAVO 

REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS 

POR SUPERENDIVIDAMENTO – LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM 30% 

SOBRE A REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DO CONSUMIDOR – IMPOSSIBILIDADE 

– DESCONTOS EFETUADOS EM CONTA - CORRENTE – MODALIDADE DE 

CONTRATAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A CONSIGNAÇÃO EM 

FOLHA DE PAGAMENTO AUTORIZADA PELO ART. 9º DO DECRETO 

ESTADUAL Nº 3.008/2010 – REDISCUSSÃO DOS FATOS E 

FUNDAMENTOS - AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. “O limite de 

desconto da parcela em 30% do salário do devedor é aplicado aos débitos 

consignados em folha de pagamento e não aos empréstimos com 

desconto em conta corrente” (TJMT – 2ª Câm. Cível – RAC 102902/2014 – 

Rel. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – j. 25/02/2015, Publicado no 

DJE 03/03/2015).” (TJMT 0024442-65.2016.8.11.0041, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, 

Vice-Presidência, Julgado em 02/04/2019, Publicado no DJE 15/04/2019) 

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE REDUÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE 

PAGAMENTO – LIMITAÇÃO DOS REALIZADOS NO HOLERITE - 

POSSIBILIDADE - CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA - DEDUÇÃO MÁXIMA 

DE 30% DO VALOR LÍQUIDO DO SALÁRIO- PRECEDENTES DO STJ – 

DÉBITOS REALIZADOS NA CONTA - CORRENTE – NÃO INCLUSÃO – 

DÍVIDA QUE NÃO TEVE A PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADOR – RECURSO 

DO BANCO DAYCOVAL E DA MASSA FALIDA – NÃO CONHECIDOS - 

RECURSO DA BV FINANCEIRA PARCIALMENTE PROVIDO. A limitação dos 

descontos efetuados diretamente no holerite visa a preservação de parte 

significativa da remuneração do trabalhador, a fim de não comprometer o 

seu sustento com o superendividamento irrefletido, tendo em vista 

principalmente o caráter alimentar da verba. Essa providência garante o 

adimplemento à instituição credora, ao mesmo tempo que resguarda o 

mínimo existencial e protege o servidor do consumismo excessivo que 

hoje se verifica e não pode passar despercebido pelo Poder Público, que 

tem o dever de zelar pelo fundamento constitucional do valor social do 

trabalho e da dignidade da pessoa humana, ainda que, com essa 

finalidade, haja mitigação do princípio da autonomia da vontade (art. 421 do 

CC). A 4ª Turma do STJ, no Resp. 1.586.910/SP, julgado em 29/08/2017, 

alterou posicionamento anterior para admitir o débito das parcelas de 

empréstimo na conta em que é depositado o salário, e ressaltou não ser 

razoável aplicar a restrição de 30% a esses descontos. Esse recente 

entendimento aplica-se no caso concreto, pois não ficou evidenciado a 

existência de participação do empregador do devedor na concessão do 

empréstimo, não se assemelhando aos tipos consignados em folha. Sendo 

indeferido o pedido de justiça gratuita formulado na Apelação, concede-se 

prazo de 5 dias para o preparo. Não efetuado o pagamento, impõe-se o 

não conhecimento do Recurso por deserção.” (TJMT 

0014218-30.2012.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 10/05/2019) 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EFEITO EXCLUSIVAMENTE 

INFRINGENTES - RECEBIMENTO COMO AGRAVO INTERNO - PRINCIPIO DA 

FUNGIBILIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS - 

CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE 

- NÃO SUJEITO À LIMITAÇÃO LEGAL DO PERCENTUAL PARA 

EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADOS EM FOLHA - 

RECURSO DESPROVIDO. “A jurisprudência deste Superior Tribunal de 

Justiça, em atenção aos princípios da fungibilidade recursal e da 

instrumentalidade das formas, admite a conversão de embargos de 

declaração em agravo interno quando a pretensão declaratória denota 

nítido pleito de reforma por meio do reexame de questão já decidida.” (EDcl 

no RE no AgInt nos EDcl no AREsp 1261213/SP, Rel. Ministra MARIA 

THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/02/2019, 
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DJe 28/02/2019) Os descontos consignados na conta corrente do 

consumidor, ainda que consistam em um valor acentuado, não são 

alcançados pela imposição legal de limitação do percentual para 

empréstimo e cartão de crédito consignados em folha de pagamento, 

previstos no Decreto Estadual nº 2.188/2009, de 30% (trinta por cento) 

para os empréstimos e 15% (quinze por cento) para cartões de créditos, 

sendo que cada entidade administradora de cartão de crédito não pode 

ultrapassar o percentual de 10% (dez por cento), cabendo ao correntista 

arcar com a responsabilidade pelo inadimplemento das obrigações 

assumidas. Embargos convertidos em agravo interno, e desprovido.” 

(TJMT - 0053161-15.2018.8.11.0000, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/03/2019, 

Publicado no DJE 02/04/2019) “AÇÃO DECLARATÓRIA – LIMITAÇÃO DE 

DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SERVIDORA PÚBLICA 

ESTADUAL APOSENTADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE 

PAGAMENTO E CONTA CORRENTE – LIMITAÇÃO EM 30% DO 

VENCIMENTO LÍQUIDO – DECRETO ESTADUAL N. 3.008/2010 – 

OBEDIÊNCIA À MARGEM CONSIGNÁVEL –CONTRATO DE CARTÃO DE 

CRÉDITO – LIMITAÇÃO DISTINTA DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – 

OUTROS EMPRÉSTIMOS DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE – 

IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Tendo em vista o caráter alimentar dos vencimentos e os 

princípios da razoabilidade, dignidade da pessoa humana e a garantia do 

mínimo existencial, se mostram excessivos os descontos em folha de 

pagamento superiores a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida da 

servidora para empréstimos consignados e de 15% (quinze por cento) 

para cartões de créditos, o que não ocorreu na hipótese dos autos, ante a 

obediência da margem consignável pelas instituições financeiras para 

ambos os casos, não havendo que se falar em violação do quanto 

disposto no art. 9º, inc. I, do Decreto Estadual nº 3.008/2010.O STJ firmou 

entendimento no sentido de que “não há supedâneo legal e razoabilidade 

na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em 

folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira 

administradora da conta-corrente” (REsp n. 1.586.910/SP – 19.08.2017), 

razão pela qual não há que se discutir a superação dos limites percentuais 

indicados em razão de empréstimos facultativos contratados com as 

instituições financeiras, que não sejam consignados em folha de 

pagamento.” (CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 

06/11/2018). Posto isso, outra solução não resta senão a improcedência 

da ação e, como consequência, não há ensejo à pretensão de 

indenização por danos morais, não caracterizados nos autos. Pelo 

exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES 

os pedidos formulados por JUCELIA XAVIER DOS SANTOS FERREIRA em 

face de BANCO DO BRASIL S/A, com a revogação da decisão 

interlocutória Id. 20608603, e condeno a autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor 

atualizado da causa a cada réu, contudo suspendo-a pelo prazo de cinco 

anos, em razão da concessão das benesses da assistência judiciária. 

Transitada em julgado, sem manifestação das partes, arquive-se, com as 

anotações e baixas devidas. P. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 28 de fevereiro 

de 2.020. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1024097-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON PAES DA CONCEICAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1024097-77.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: NELSON PAES DA 

CONCEICAO Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU 

ADVOGADO, para providenciar a citação e intimação da apreensão da 

parte requerida no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, advertindo 

que não serão considerados pedidos repetidos já analisados, 

transcorrendo o prazo da mesma forma. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 3 de março 

de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001358-76.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT17528-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ADEMIR FILIPPIN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1001358-76.2020.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: CARLOS 

ADEMIR FILIPPIN Vistos, etc. Cumpra-se todo despacho inicial e 

arquive-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 3 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1057306-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNAIR BARBOSA CORDEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1057306-37.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: EDNAIR BARBOSA 

CORDEIRO Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU 

ADVOGADO, para indicar a correta localização do bem ou postular pela 

conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em 

face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção, advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já 

analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 3 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016228-83.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WENDERSON DE MORAES AMARAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1016228-83.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MAPFRE SEGUROS 

GERAIS S.A REQUERIDO: WENDERSON DE MORAES AMARAL Vistos, etc. 

INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para indicar a 

correta localização do bem ou postular pela conversão da ação em 

execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não localização 

do bem, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, advertindo que não 

serão considerados pedidos repetidos já analisados, transcorrendo o 

prazo da mesma forma. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 
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certifique-se e conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 3 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1054502-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA MELISSA VINHAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

indicar a correta localização do bem ou postular pela conversão da ação 

em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, 

advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já analisados, 

transcorrendo o prazo da mesma forma. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 03.03.20

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002689-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRADICAO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DE CASTRO CARVALHO OAB - SP0104920A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO MURILO DE ARRUDA ALVES - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1002689-30.2019.8.11.0041. REQUERENTE: TRADICAO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. REQUERIDO: RICARDO MURILO 

DE ARRUDA ALVES - ME Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E 

SEU ADVOGADO, para indicar a correta localização do bem ou postular 

pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 

911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob pena 

de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já 

analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 3 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002356-44.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIBIA ZEBINA BENITH VIEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1002356-44.2020.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

DAYCOVAL S/A REQUERIDO: LIBIA ZEBINA BENITH VIEIRA Vistos, etc. 

INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para indicar a 

correta localização do bem ou postular pela conversão da ação em 

execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não localização 

do bem, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, advertindo que não 

serão considerados pedidos repetidos já analisados, transcorrendo o 

prazo da mesma forma. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 3 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1059184-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

QUEFRON PAULO DE SANTANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1059184-94.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: QUEFRON PAULO DE 

SANTANA Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU 

ADVOGADO, para indicar a correta localização do bem ou postular pela 

conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em 

face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção, advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já 

analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 3 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1042551-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSELAINE GRECIELLE DA SILVA (EXECUTADO)

GUTEMBERG NEVES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1042551-08.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: SICREDI CENTRO 

NORTE EXECUTADO: JOSELAINE GRECIELLE DA SILVA, GUTEMBERG 

NEVES DA SILVA Vistos, etc. Em face da certidão dos autos, remeta-se o 

feito ao arquivo até decorrer o prazo prescricional, diante da inércia do 

autor em dar prosseguimento ao feito. Manifestando o autor, somente 

venham conclusos após certificar o prazo prescricional. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 3 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1041741-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOCADORA DE MAQUINAS MATO GROSSO LTDA - ME (EXECUTADO)

JULIANO DE ARRUDA VARGAS (EXECUTADO)

LUCIANO DE ARRUDA VARGAS (EXECUTADO)

ANA PAULA FERRAZ DE MORAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1041741-33.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

SA EXECUTADO: LOCADORA DE MAQUINAS MATO GROSSO LTDA - ME, 

JULIANO DE ARRUDA VARGAS, ANA PAULA FERRAZ DE MORAES, 

LUCIANO DE ARRUDA VARGAS Vistos, etc. Em face da certidão dos 

autos, remeta-se o feito ao arquivo até decorrer o prazo prescricional, 

diante da inércia do autor em dar prosseguimento ao feito. Manifestando o 

autor, somente venham conclusos após certificar o prazo prescricional. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 3 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0004327-91.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS AUGUSTO GOULART (EXECUTADO)

AGORA SOLUCOES VIRTUAIS E INFORMATICA LTDA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0031333-10.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SALMAX NUTRICAO ANIMAL LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 0031333-10.2013.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO J. SAFRA 

S.A EXECUTADO: SALMAX NUTRICAO ANIMAL LTDA - ME Vistos, etc. Em 

face da certidão dos autos, remeta-se o feito ao arquivo até decorrer o 

prazo prescricional, diante da inércia do autor em dar prosseguimento ao 

feito. Manifestando o autor, somente venham conclusos após certificar o 

prazo prescricional. Cumpra-se. CUIABÁ, 3 de março de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0003243-60.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANKLIN ROOSEVELT VIEIRA VIDAURRE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE OAB - MT12750-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VENTURA AGROPECUARIA MACHADINHO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO RONNY ARGERIN OAB - MS4883-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 0003243-60.2011.8.11.0041. EXEQUENTE: FRANKLIN 

ROOSEVELT VIEIRA VIDAURRE EXEQUENTE: VENTURA AGROPECUARIA 

MACHADINHO LTDA Vistos, etc. Proceda-se penhora online. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 3 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1018700-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA HELENA BASTIAN FAGUNDES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO BASTIAN FAGUNDES OAB - MT8907-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

EDSON FRANCISCO PERUSSELI (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Deverá o perito se manifestar sobre os documentos acostados e 

impugnação de id. 26242648.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0030641-84.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DA PENHA PRATTI VIEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON FREDERICO KUNZE PINTO OAB - MT9297-O (ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte autora manifestar sobre petitório de id. 29256807 e 

29256809, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0032935-36.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRIAZE CONSTRUTORA LTDA - EPP (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

CENITA MARIA BERTOLDO SOARES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ALBERNY RODRIGUES BRIANEZ (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

VANILDA RODRIGUES BRIANEZ (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ESPOLIO DE ISMAIL CONSTANTINO LALIS SOARES (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

ANDRE LUIS BERTOLDO SOARES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias úteis.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002329-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO ALVES DE LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se a parte executada para indicar bens passíveis de 

penhora no prazo legal, sob pena de multa. Após, diga o autor e 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá,03.03.20

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0028605-88.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. LIMA ALMEIDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0028605-88.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: A. C. LIMA ALMEIDA - ME Vistos, etc. Em face da certidão 

dos autos, remeta-se o feito ao arquivo até decorrer o prazo prescricional, 

diante da inércia do autor em dar prosseguimento ao feito. Manifestando o 

autor, somente venham conclusos após certificar o prazo prescricional. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 3 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006029-79.2019.8.11.0041

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106884/3/2020 Página 134 de 424



Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO KORMANN ALEXANDRE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1006029-79.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. EXECUTADO: SANDRO KORMANN ALEXANDRE Vistos, etc. Em face 

da certidão dos autos, remeta-se o feito ao arquivo até decorrer o prazo 

prescricional, diante da inércia do autor em dar prosseguimento ao feito. 

Manifestando o autor, somente venham conclusos após certificar o prazo 

prescricional. Cumpra-se. CUIABÁ, 3 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1034129-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - MT18733-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO FERREIRA PAES FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

JUAN DANIEL PERON OAB - MT7635-O (ADVOGADO(A))

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre impugnação acostada aos autos, 

no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014812-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULINO BELARMINO JACO (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora efetuar o recolhimento da 

guia referente à distribuição da Carta Precatória para remessa eletrônica, 

no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016443-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO JOHN DEERE S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE NELSON FERRAZ OAB - PR30890-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA CAMARGO PUPIN (EXECUTADO)

JOSE PUPIN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONIMARCIO NAVES OAB - MT6228-O (ADVOGADO(A))

MARIA LUZIANE RIBEIRO OAB - 496.431.501-00 (CURADOR)

 

Deverá o autor se manifestar sobre o petitório de id. 29348271, no prazo 

de 5 (cinco) dias.

Certidão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0033167-48.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO EDISON PINTO DE FIGUEIREDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO OAB - MT5324-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. Proceda-se o cartório a atualização do valor da perícia 

homologada referente aos honorários advocatícios no valor de R$ 

10.854,20, atualizando também as custas suportadas pelo autor 

apresentadas no autos. Apurado o valor, proceda-se abatimento do valor 

levantado na data da expedição do alvará. Havendo saldo remanescente 

devedor, intime-se o requerido para proceder o pagamento no prazo legal, 

sob pena de multa de dez por cento, fixação de honorários de 

cumprimento de sentença em dez por cento e penhora. Após, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 14 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0033167-48.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO EDISON PINTO DE FIGUEIREDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO OAB - MT5324-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte requerida proceder o pagamento do saldo remanescente, 

no prazo legal. Vistos, etc. Proceda-se o cartório a atualização do valor da 

perícia homologada referente aos honorários advocatícios no valor de R$ 

10.854,20, atualizando também as custas suportadas pelo autor 

apresentadas no autos. Apurado o valor, proceda-se abatimento do valor 

levantado na data da expedição do alvará. Havendo saldo remanescente 

devedor, intime-se o requerido para proceder o pagamento no prazo legal, 

sob pena de multa de dez por cento, fixação de honorários de 

cumprimento de sentença em dez por cento e penhora. Após, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0018457-28.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FREDERICO FLEURY CURADO BROM OAB - MT2943-O 

(ADVOGADO(A))

ELAINE AYRES BARROS OAB - MT2402-O (ADVOGADO(A))

KEYLA MARCIA GOMES ROSAL OAB - MT2412-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE BENEDITO MAMEDE DE ARRUDA FILHO (EXECUTADO)

MARIA JOSE PRADO DE ARRUDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO GOMES BRESSANE OAB - MT8616-O (ADVOGADO(A))

MARIA JOSE PRADO DE ARRUDA OAB - 718.442.011-04 

(REPRESENTANTE)

MARIA TEREZA MAMEDE GOMES DA SILVA OAB - 209.302.671-68 

(REPRESENTANTE)

VALQUIRIA MAMEDE COSTA MARQUES OAB - 172.608.501-59 

(REPRESENTANTE)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1030970-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE TESSARO OAB - MT12484-A (ADVOGADO(A))

SILVIA SIMONE TESSARO OAB - PR26750 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIANE NASCIMENTO DA SILVA 03029429202 (EXECUTADO)

JOSIANE NASCIMENTO DA SILVA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO
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Processo Número: 1001062-54.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA BORGES DE MESQUITA OAB - MT23926-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURA NUNES DA MATA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1001062-54.2020.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO TOYOTA 

DO BRASIL S.A. REQUERIDO: LAURA NUNES DA MATA Vistos, etc. 

Intime-se o autor para no prazo legal, para indicar a exata localização do 

bem ou postular pela conversão da ação em execução nos termos do 

Decreto Lei n. 911/69, em face não localização do bem. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 3 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1024097-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON PAES DA CONCEICAO (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

providenciar a citação e intimação da apreensão da parte requerida, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 19.12.19

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012971-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERLEY CARLOS FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1012971-30.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: 

WANDERLEY CARLOS FERREIRA Vistos, etc. Intime-se o autor para no 

prazo legal, para indicar a exata localização do bem ou postular pela 

conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em 

face não localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 3 de março 

de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001472-15.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRYAN ALEX ALMEIDA PENNA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1001472-15.2020.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: ADRYAN ALEX 

ALMEIDA PENNA Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, para 

indicar a exata localização do bem ou postular pela conversão da ação em 

execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não localização 

do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 3 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1055859-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO EUZEBIO COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1055859-14.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: ANTONIO EUZEBIO 

COSTA Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, para indicar a 

exata localização do bem ou postular pela conversão da ação em 

execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não localização 

do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 3 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1048133-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - MT11054-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANO LESSA (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora proceder a complementação de diligência do Oficial 

de Justiça, nos autos da carta precatória, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1026845-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO XAVIER BENEDITO OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODOLFO HENRIQUE LEONIDAS DE SENA GONCALVES OAB - 

MT22900/O-O (ADVOGADO(A))

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008776-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO DE ANICESIO VIEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))
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GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

 

Deverá o autor se manifestar sobre a certidão de id. 28535338, no prazo 

de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1047114-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IGOR RAFAEL DE CAMPOS ARAUJO (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora providenciar a citação da parte requerida e 

intimação da apreensão, bem como proceder a complementação de 

diligência do Oficial de Justiça, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0034727-54.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES OAB - MT6189-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TANEA COSTA TOKASHIKI (EXECUTADO)

T. COSTA TOKASHIKI E CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 0034727-54.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DA 

AMAZONIA SA EXECUTADO: T. COSTA TOKASHIKI E CIA LTDA - ME, 

TANEA COSTA TOKASHIKI Vistos. etc. Este Juízo não está habilitado para 

pesquisa de SREI, restando prejudicada a pretensão. Deverá a parte 

autora dar prosseguimento ao feito, no prazo legal, indicando bens 

passíveis de penhora. Cumpra-se. CUIABÁ, 3 de março de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0001499-54.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELLE FILIPIN LOPES DA SILVA (EXECUTADO)

CAPITAL FORT LTDA - ME (EXECUTADO)

HERNANDO PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 0001499-54.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

SA EXECUTADO: CAPITAL FORT LTDA - ME, HERNANDO PEREIRA DA 

SILVA, FRANCIELLE FILIPIN LOPES DA SILVA Vistos, etc. A pesquisa 

pretendida, em relação ao CNIB já foi realizada nos autos, conforme 

constante no id. 28570981. Assim, intime-se o autor para dar 

prosseguimento no feito no prazo legal, indicando bens passíveis de 

penhora. Cumpra-se. CUIABÁ, 3 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003925-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HANNA YOUSSEF SABA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1003925-85.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: HANNA YOUSSEF SABA Vistos, etc. Oficie-se como o 

postulado. Cumpra-se. CUIABÁ, 3 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1027562-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PETROPOLIS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - EPP (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

EDSON FRANCISCO PERUSSELI (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1027562-31.2018.8.11.0041. EMBARGANTE: PETROPOLIS 

COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - EPP EMBARGADO: BANCO BRADESCO 

Vistos, etc. Designo início da perícia para o dia 18/03/2020, às 14 horas. 

Proceda-se intimações necessárias e do perito nomeado. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 3 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1027562-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PETROPOLIS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - EPP (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

EDSON FRANCISCO PERUSSELI (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1027562-31.2018.8.11.0041. EMBARGANTE: PETROPOLIS 

COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - EPP EMBARGADO: BANCO BRADESCO 

Vistos, etc. Designo início da perícia para o dia 18/03/2020, às 14 horas. 

Proceda-se intimações necessárias e do perito nomeado. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 3 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009554-35.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIDAS INFORMATICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1 0 0 9 5 5 4 - 3 5 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: DIDAS 

INFORMATICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME Vistos, etc. 

Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de distribuição 

da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em caso 
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negativo, intime-se o autor para efetivar o ato E APRESENTAR O 

CONTRATO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, ditado na Inicial, 

em quinze dias, sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 3 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1009457-35.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARIADNE DE MELO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1009457-35.2020.8.11.0041. AUTOR(A): ARIADNE DE MELO PEREIRA 

REU: BANCO PAN Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do 

recolhimento da guia de distribuição da ação e sua vinculação ao número 

único do processo. Em caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato 

em quinze dias, sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 3 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1052163-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE VERISLANDIO MELO FEITOSA 68889437120 (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1024097-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON PAES DA CONCEICAO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1024097-77.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: NELSON PAES DA 

CONCEICAO Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU 

ADVOGADO, para providenciar a citação e intimação da apreensão da 

parte requerida no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, advertindo 

que não serão considerados pedidos repetidos já analisados, 

transcorrendo o prazo da mesma forma. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 3 de março 

de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1057306-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNAIR BARBOSA CORDEIRO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1057306-37.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: EDNAIR BARBOSA 

CORDEIRO Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU 

ADVOGADO, para indicar a correta localização do bem ou postular pela 

conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em 

face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção, advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já 

analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 3 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016228-83.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WENDERSON DE MORAES AMARAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1016228-83.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MAPFRE SEGUROS 

GERAIS S.A REQUERIDO: WENDERSON DE MORAES AMARAL Vistos, etc. 

INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para indicar a 

correta localização do bem ou postular pela conversão da ação em 

execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não localização 

do bem, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, advertindo que não 

serão considerados pedidos repetidos já analisados, transcorrendo o 

prazo da mesma forma. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 3 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1054502-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA MELISSA VINHAL (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

indicar a correta localização do bem ou postular pela conversão da ação 

em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, 

advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já analisados, 

transcorrendo o prazo da mesma forma. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 03.03.20

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002689-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRADICAO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DE CASTRO CARVALHO OAB - SP0104920A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO MURILO DE ARRUDA ALVES - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1002689-30.2019.8.11.0041. REQUERENTE: TRADICAO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. REQUERIDO: RICARDO MURILO 

DE ARRUDA ALVES - ME Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E 

SEU ADVOGADO, para indicar a correta localização do bem ou postular 

pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 

911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob pena 

de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já 

analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. 
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CUIABÁ, 3 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0009544-82.1995.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BANESTADO S.A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT3127-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, julgo de 

com Resolução de Mérito a presente Ação de Execução com fundamento 

no que dispõe os artigos 487-II do Novo Código de Processo Civil e 

Declaro de Ofício Extinto o processo, diante da prescrição intercorrente. 

Condeno o exequente nas custas e despesas processuais, isentando nos 

honorários advocatícios por não haver complementação da relação 

processual. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às 

anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002356-44.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIBIA ZEBINA BENITH VIEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1002356-44.2020.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

DAYCOVAL S/A REQUERIDO: LIBIA ZEBINA BENITH VIEIRA Vistos, etc. 

INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para indicar a 

correta localização do bem ou postular pela conversão da ação em 

execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não localização 

do bem, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, advertindo que não 

serão considerados pedidos repetidos já analisados, transcorrendo o 

prazo da mesma forma. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 3 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0009520-54.1995.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SUDAMERIS BRASIL SOCIEDADE ANONIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VASCO RIBEIRO GONCALVES DE MEDEIROS OAB - MT3665-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIDEO CURSO EDUCACIONAL DIST ED PROD VIDEO CURSOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, julgo de 

com Resolução de Mérito a presente Ação de Execução com fundamento 

no que dispõe os artigos 487-II do Novo Código de Processo Civil e 

Declaro de Ofício Extinto o processo, diante da prescrição intercorrente. 

Condeno o exequente nas custas e despesas processuais, isentando nos 

honorários advocatícios por não haver complementação da relação 

processual. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às 

anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1059184-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

QUEFRON PAULO DE SANTANA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1059184-94.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: QUEFRON PAULO DE 

SANTANA Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU 

ADVOGADO, para indicar a correta localização do bem ou postular pela 

conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em 

face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção, advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já 

analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 3 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029145-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C.F.C.REGIONAL LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

CIELO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALFREDO ZUCCA NETO OAB - SP154694-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte autora manifestar sobre os documentos colacionados nos 

autos pela parte autora, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1004011-51.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUTH HATUE WATANABE HATA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GAIOTO RIOS OAB - SP185367 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DA AMAZONIA SA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AUGUSTO BORGES OAB - MT6189-O (ADVOGADO(A))

 

NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a 

Impugnação aos Embargos e especificar as provas que pretende produzir, 

no prazo de Lei. NOTA ÀS PARTE REQUERIDA: Deverá a parte requerida 

especificar as provas que pretende produzir, no prazo legal de 05 (dias) 

úteis.

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1000351-49.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE SOUZA FILHO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRCIELLY LAURA SANT ANA DE SOUZA OJEDA OAB - MT16753-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO PERFORMANCE FUNILARIA E PINTURA LTDA - ME (EMBARGADO)

EMERSON PEREIRA DE ARAUJO (EMBARGADO)

BANCO BRADESCO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA OAB - MT18107-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

 

NOTA AO EMBARGANTE: Deverá o Embargante manifestar sobre 

impugnação dos embargos acostada aos autos, no prazo de lei. NOTA AS 

PARTES: Deverão as partes especificarem provas que pretendem 

produzir, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1050165-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IEDA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

contestação acostada aos autos, e especificar as provas que pretende 

produzir, no prazo legal. NOTA A PARTE REQUERIDA: Deverá a Parte 

Requerida especificar as provas que pretende produzir, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1040277-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRB BANCO DE BRASILIA SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALLACE ELLER MIRANDA OAB - MT22524-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO MOREIRA DE PAULA (EXECUTADO)

ADRIANO LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - ME (EXECUTADO)

PAULA OLIVEIRA CARDOSO (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora dar prosseguimento no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002936-74.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEILSON URBANO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANA ARAUJO FURTADO OAB - DF59400 (ADVOGADO(A))

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

contestação acostada aos autos e especificar as provas que pretende 

produzir, no prazo legal. NOTA A PARTE REQUERIDA: Deverá a Parte 

Requerida especificar as provas que pretende produzir, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002330-46.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR BENEDITA DE LAMONICA BOMFIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

 

NOTA A PARTE REQUERIDA: Deverá a Parte Requerida especificar as 

provas que pretende produzir, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022845-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA OAB - SP0165046A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE ODENIL SANT ANA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OLIVIO FERREIRA DA SILVA OAB - 043.883.051-20 (REPRESENTANTE)

HILDA DE SANT ANA E SILVA OAB - 797.267.551-15 (REPRESENTANTE)

FABIANO SOARES DA CRUZ OAB - 003.059.881-82 (REPRESENTANTE)

 

Deverá a parte autora dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011070-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENRIQUE CAMILOT (EXECUTADO)

CAMILOT ELETRONICA INDUSTRIAL LTDA - ME (EXECUTADO)

GIOVANNI CAMILOT (EXECUTADO)

NAIR DE LIMA CAMILOT (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre resposta de pesquisa online e 

ainda, providenciar os requisitos necessários para pesquisa no SIEL como 

nome da mãe do executado e data de nascimento, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 0023422-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO RAMOS VARANDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS RIAN VIEGAS DA SILVA OAB - MT19093-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA ALVES DA COSTA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

LOIDE SANTANA PESSOA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ADRIANA A. COSTA - ME (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

BANCO BRADESCO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

AGENOR FRANCISCO BOMBASSARO OAB - MT8573-O (ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte autora manifestar sobre petitório de id. 29755899, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1027467-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEISY NOENIR GONCALVES DA CONCEICAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES MORAES OAB - MG161820 (ADVOGADO(A))

PAULO AUGUSTO BALDONI JUNIOR OAB - MG120909 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAZARO JOSE GOMES JUNIOR OAB - MT8194-A (ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte autora manifestar sobre o petitório da parte requerida (id. 

274110205), no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003925-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HANNA YOUSSEF SABA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre resposta de pesquisa online, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1027311-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAISNARA ARAUJO FERREIRA (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0032809-25.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PENTAGONO.COM COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

JOSE CLAUDIO FANINI (EXECUTADO)

JOAQUIM FERREIRA DOURADINHO NETO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR OAB - MT5959-O 

(ADVOGADO(A))

 

NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora se manifestar sobre 

resposta de ofício de id. 27856555 e dar prosseguimento ao feito, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022654-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA REGINA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVAN MOREIRA OAB - MT11472-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para 

manifestar sobre documentos de id. 22200351 e 22227446 e dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0047657-41.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MALB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME 

(EXECUTADO)

SILVIA RAQUEL MIAHIRA SILVEIRA (EXECUTADO)

NILDO FERNANDES SILVEIRA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre resposta de ofício acostado nos 

autos e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal de 05 (cinco) dias 

úteis.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009554-35.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIDAS INFORMATICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo E 

APRESENTAR O CONTRATO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA, ditado na Inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1009457-35.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARIADNE DE MELO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003004-24.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IGOR RODRIGUES ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1003004-24.2020.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

VOLKSWAGEN S.A. REQUERIDO: IGOR RODRIGUES ALVES Vistos, etc. 

Em face da postulação do autor (id.29750695), defiro a suspensão como 

pleiteado pela parte autora, que não poderá ultrapassar trinta dias. Após, 

diga-se e conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 3 de março de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0003810-48.1998.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SISTEMA S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO OAB - SP318809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON LUIZ STELLATO (EXECUTADO)

ESPÓLIO DE MAMEDE STELLATO (EXECUTADO)

ESPÓLIO DE ZEFERINA STELLATO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL ESTEVES STELLATO OAB - MT10825-O (ADVOGADO(A))

KARLA ADRIANO RIBEIRO OAB - MT20722-O (ADVOGADO(A))

EDSON LUIZ STELLATO OAB - 189.615.099-34 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0003810-48.1998.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO SISTEMA S.A 

EXECUTADO: EDSON LUIZ STELLATO, ESPÓLIO DE MAMEDE STELLATO, 

ESPÓLIO DE ZEFERINA STELLATO REPRESENTANTE: EDSON LUIZ 

STELLATO Vistos, etc. Recebo os embargos de declaração, se no prazo, 

certifique-se. Entretanto, analisando seus argumentos verifica-se que não 

são capazes de alterar a decisão prolatada a qual mantenho pelos seus 

próprios fundamentos, devendo ser cumprido como ali consignado, em 

todos seus termos. A proibição da chamada decisão surpresa se dá 

quando se inova o litígio ou adota fundamento de fato ou de direito sem 

anterior oportunização de contraditório prévio, o que não ocorreu no caso 

concreto, em vista que o deferimento de constrição de bens do devedor é 

o necessário para a satisfação do processo executivo. Cumpra-se a 

decisão de id. 25283130 na íntegra. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 3 de 

março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002793-85.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE BENEDITA MOCKER DE SANT ANNA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1002793-85.2020.8.11.0041. AUTOR(A): MARILENE BENEDITA MOCKER 

DE SANT ANNA REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos, etc. 
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Compulsando os autos verifica-se a impossibilidade de plano de conceder 

a tutela de urgência, diante da ausência de probabilidade do direito e 

perigo de dano. Nem mesmo, o risco de resultado útil ao processo restou 

evidenciado. No caso é indispensável à resposta do requerido para 

verificar a possibilidade de antecipar o mérito da causa. De plano não há 

como afirmar a veracidade de tal fato, necessitando de demais provas 

para aquilatar a verdade real. Não se trata de direito instantâneo que 

quando agredidos necessita de imediata recomposição. Além do que, não 

há situação emergencial para justificar a antecipação da tutela. Diante do 

exposto, indefiro a tutela urgência. De outra banda, denota-se que a 

questão posta na inicial se assemelha a outros processos distribuídos 

nesta Vara Especializada e desde a entrada em vigor no NCPC, nenhum 

acordo aqui foi chancelado, tornando inócua a designação de audiência 

de mediação. Assim, cite-se para responder, constando às advertências 

legais. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 3 de março de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007141-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO REGIONAL DE ALIMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI OAB - MT8337-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ANTONIO CUIABANO MALHEIROS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO ARRUDA DOS SANTOS OAB - MT14249-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1007141-20.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: COMERCIO REGIONAL DE 

ALIMENTOS LTDA EXECUTADO: JOAO ANTONIO CUIABANO MALHEIROS 

Vistos. Verifica-se nos autos que a parte autora trata-se de empresa de 

factoring/fomento mercantil (CRAL FOMENTO MERCANTIL LTDA antiga 

COMÉRCIO REGIONAL DE ALIMENTOS LTDA), fato este que exclui da 

competência desta Vara Especializada de Direito Bancário, o julgamento 

da ação, pois o titulo executivo em questão foi firmado com empresa de 

factoring/fomento mercantil. A competência deste Juízo foi atribuída nos 

termos do Provimento n. 04/2008/CM, retificada pela Resolução nº 

11/2017/TP, na qual somente tramita nesta vara especializada, processos 

que possuem Instituições Financeiras em um dos polos da ação. Ainda, 

segundo o posicionado do próprio STJ, empresa de factoring/fomento 

mercantil não é Instituição Financeira, não podendo, portanto ser julgado 

por este juízo, cuja especialidade é de matéria bancária. “As empresas de 

factoring não são instituições financeiras, visto que suas atividades 

regulares de fomento mercantil não se amoldam ao conceito legal, 

tampouco efetuam operação de mútuo ou captação de recursos de 

terceiros. Precedentes. (STJ - REsp 938979 DF 2007/0075055-2 – rel. Min. 

Felipe Luis Salomão – julgado em 19/06/2012). Na hipótese, a demanda 

não envolve interesses típicos de relação bancária e nesse sentido 

colaciono a seguinte jurisprudência do TJMT: RAC – AÇÃO CAUTELAR DE 

ARRESTO MANEJADA POR EMPRESA DE FOMENTO MERCANTIL 

(FACTORING) – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO – ACOLHIDA – EMPRESA DE 

FACTORING NÃO SE EQUIPARA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – 

INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA – ATO SENTENCIAL CASSADO 

– INTELIGÊNCIA DO ART. 113, § 2º, DO CPC – REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO 

A UMA DAS VARAS DE FEITOS GERAIS DA CAPITAL – RECURSO 

PROVIDO. 1 – A Vara Especializada em Direito Bancário da Capital foi 

criada pelo Provimento n. 004/2008 do Conselho da Magistratura, ficando 

com a competência exclusiva para processar e julgar causas decorrentes 

de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à 

fiscalização do Banco Central, independentemente do pólo processual que 

ocupem, inclusive na condição de litisconsortes. 2 – A empresa de 

factoring não é Banco, tampouco é equiparada a Instituição Financeira 

fiscalizada pelo Banco Central, de maneira que a Ação Cautelar proposta 

pela Apelada não poderia tramitar na Vara Especializada em Direito 

Bancário. 3 – Tratando-se de incompetência absoluta em razão da matéria, 

é de rigor a nulidade do ato decisório que, no caso, é a sentença, e a 

consequente redistribuição da Cautelar, assim como da ação principal, 

para uma das Varas Cíveis de Feitos Gerais (Ap 111328/2009, DESA. 

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 23/04/2014, Publicado no DJE 06/05/2014). 

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE RESCISÃO 

CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS AJUIZADO EM 

DESFAVOR DE Empresa de Factoring – AÇÃO DE NATUREZA 

INDENIZATÓRIA – MATÉRIA MERAMENTE CIVIL - APLICAÇÃO DA 

EXCEÇÃO DO §2º, I DO ART. 1º DO PROVIMENTO 004/2008 CM – A 

EMPRESA DE FACTORIG POSSUI ATIVIDADE DE FOMENTO MERCANTIL E 

NÃO SE EQUIPARA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPETÊNCIA DA 

VARA CÍVEL - CONFLITO PROCEDENTE. Quando a matéria for de rescisão 

contratual e reparação por dano material sem que haja outro pedido de 

natureza tipicamente bancária, a competência para o processamento é da 

Vara Cível. “As empresas de factoring não são instituições financeiras, 

visto que suas atividades regulares de fomento mercantil não se amoldam 

ao conceito legal, tampouco efetuam operação de mútuo ou captação de 

recursos de terceiros. Precedentes. (STJ - REsp 938979 DF 

2007/0075055-2 – rel. Min. Felipe Luis Salomão – julgado em 19/06/2012) 

(N.U 1006925-85.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Turma de 

Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/04/2019, 

Publicado no DJE 10/04/2019). RAC – AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO 

MANEJADA POR EMPRESA DE FOMENTO MERCANTIL (FACTORING) – 

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO – ACOLHIDA –EMPRESA DE FACTORING NÃO SE 

EQUIPARA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA 

MATÉRIA – ATO SENTENCIAL CASSADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 113, § 

2º, DO CPC – REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO A UMA DAS VARAS DE FEITOS 

GERAIS DA CAPITAL – RECURSO PROVIDO. 1 – A Vara Especializada em 

Direito Bancário da Capital foi criada pelo Provimento n. 004/2008 do 

Conselho da Magistratura, ficando com a competência exclusiva para 

processar e julgar causas decorrentes de operações realizadas por 

instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, 

independentemente do pólo processual que ocupem, inclusive na condição 

de litisconsortes. 2 – A empresa de factoring não é Banco, tampouco é 

equiparada a Instituição Financeira fiscalizada pelo Banco Central, de 

maneira que a Ação Cautelar proposta pela Apelada não poderia tramitar 

na Vara Especializada em Direito Bancário. 3 – Tratando-se de 

incompetência absoluta em razão da matéria, é de rigor a nulidade do ato 

decisório que, no caso, é a sentença, e a consequente redistribuição da 

Cautelar, assim como da ação principal, para uma das Varas Cíveis de 

Feitos Gerais (Ap 111328/2009, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2014, 

Publicado no DJE 06/05/2014). Desta forma, face ao entendimento do E. 

TJ/MT declino a minha competência para processar e julgar este feito e 

determino a remessa dos autos ao Cartório Distribuidor, para a 

REDISTRIBUIÇÃO dos autos a uma das Varas Cíveis de Feitos Gerais 

desta Capital com as anotações e baixas devidas. Cumpra-se. CUIABÁ, 3 

de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1056590-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO LUIZ DA SILVA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO OAB - MT13685-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA (EMBARGADO)

BANCO JOHN DEERE S.A. (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE NELSON FERRAZ OAB - PR30890-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1056590-10.2019.8.11.0041. EMBARGANTE: CELSO LUIZ DA SILVA 

EMBARGADO: BANCO JOHN DEERE S.A., DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA 

Vistos, etc. Celso Luiz da Silva, devidamente qualificado nos autos 

ingressou com Ação Embargos de Terceiro contra Banco John Deere S/A, 

distribuído por dependência da Ação de Cumprimento de Sentença nº 

3638-76.2016.8.11.0041 (em associação). Em síntese sustenta que nos 
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autos da ação de cumprimento de sentença foi efetivada a penhora sobre 

o veículo (marca Toyota/modelo Hilux CD 4X4), placa QBJ 4907, ano 

modelo 2014/2014, cor branca, chassi BAJFY22G2E8016118, RENAVAM 

01145162816, e que é legítimo proprietário do aludido bem, pois adquiriu 

em 15/04/2016, com o CRLV assinado e reconhecido firma. Requereu que 

seja deferido liminarmente a manutenção da posse do bem penhorado e 

que seja retirada a constrição judicial que recai sobre o veículo. Pois bem. 

Compulsando os autos verifica-se a possibilidade de concessão de liminar 

diante da existência dos requisitos legais, em especial o "Fumus Boni 

juris", pois trata de direito instantâneo que quando agredido necessita de 

imediata recomposição, como dano emergencial a ser amparado. Ainda 

mais, quando se verifica nos autos que houve a venda bem, muito antes 

da realização da restrição judicial, via Renajud (id. 27226855-Pág.8) 

realizada nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença (Processo n. 

3638-76.2016.8.11.0041). A restrição judicial ocorreu em 06/09/2018, 

conforme constante no extrato do Detran/MT colacionado nos presentes 

autos (id. 26636194). A venda do veículo ocorreu em 15/04/2016, ou seja, 

muito tempo antes da restrição judicial. Não se tinha conhecimento sobre a 

existência de restrição sobre o bem. Desta forma, patente está a ameaça 

de posse do autor, pois com a restrição que poderá resultar em penhora 

ou apreensão do bem, como no caso, a posse lhe é retirada. Portanto, em 

tese e para início de processo, entendo que deva ser concedida a liminar. 

Diante do exposto, defiro a liminar, mantendo a parte embargante na posse 

do bem e proceda-se com a baixa da restrição judicial (Renajud) que recai 

sobre o aludido bem e penhora se efetivada. Considerando que desde a 

entrada em vigor no NCPC, nenhum acordo foi homologado nesta Vara 

Especializada, tornando dispensável o ato de mediação, tendo em vista a 

falta de composição nesta espécie de avença aqui discutida, razão pela 

qual, dispenso o ato referido, nada impossibilitando no decorrer do 

processo sua designação. Citem-se para responderem, constando às 

advertências legais, devendo os requeridos no prazo de resposta 

acostarem toda documentação realizada pelas partes, inclusive os 

contratos. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 3 de março de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1009509-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCO CARLOS PEDRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1009509-65.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: DIRCO CARLOS 

PEDRO EXECUTADO: BANCO PAN Vistos, etc. Homologo o acordo para 

surtir seus efeitos legais. Considerando que a parte executada satisfez a 

obrigação, conforme anunciado nos autos (id. 29798805), Julgo EXTINTO 

o processo com fulcro no que determina o artigo 924-II do CPC. 

Proceda-se levantamento de penhora, se existente. Custas como 

acordado. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às 

anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 3 de 

março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1044895-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR GUARETE CARVALHEIRO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAZARO JOSE GOMES JUNIOR OAB - MT8194-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1044895-93.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: VALDIR GUARETE 

CARVALHEIRO EXECUTADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS Vistos, etc. Homologo a adequação do contrato efetivada 

pelo reqerido, para surtir seus efeitos legais. Em face do depósito do valor 

da adequação do contrato realizado pelo requerido no id. 28735678 no 

montante de R$ 13.423,85 (treze mil quatrocentos e vinte e três reais e 

oitenta e cinco centavos) supera o valor apresentado pelo requerente no 

id. 29760384, prevalecerá o referido que acentua com os julgados. Via de 

consequência, declaro satisfeita a obrigação. Expeça-se o alvará 

conforme anunciado de honorários advocatícios e o saldo remanescente 

em favor do autor. Faculto às partes a extração de cópia e após, 

arquive-se. P. R. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 3 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1030962-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELERSON GLAUBER TELINI BEGA (REQUERIDO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE 

A CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007702-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUCLIDES GERALDO TRABACHIN (EXECUTADO)

WALTER TRABACHIN (EXECUTADO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE 

A CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019417-54.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ALEXANDRE DE MOURA (EXECUTADO)

A.R IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE TRATORES, 

MAQUINAS E PECAS LTDA - ME (EXECUTADO)

ROSAMAR ANA ALEXANDRE DE MOURA (EXECUTADO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA DEPOSITAR 

DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012732-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GUILHERME DA SILVA (EXECUTADO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE 

A CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA, NO PRAZO DE 5 DIAS.
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1047513-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EZENIL ALVES PEDROZO (EXECUTADO)

LINEI AUXILIADORA SEMPIO SILVA (EXECUTADO)

 

Procedo a intimação da parte autora para juntar ao autos as guias de 

pagamento emitidos no site do TJ/MT, referente aos comprovantes de 

pagamentos acostados ao ID. 28980851 e 28980855.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1047513-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EZENIL ALVES PEDROZO (EXECUTADO)

LINEI AUXILIADORA SEMPIO SILVA (EXECUTADO)

 

Procedo a intimação da parte autora para juntar ao autos as guias de 

pagamento emitidos no site do TJ/MT, referente aos comprovantes de 

pagamentos acostados ao ID. 28980851 e 28980855, no prazo de 5 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1026625-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL JOSE VIEIRA DA COSTA (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da parte autora para dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1021332-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO PEDRO RONSANI (REQUERIDO)

 

DEPOSITE A PARTE AUTORA DILIGENCIA PARA OFICIAL DE JUSTIÇA NO 

PRAZO DE CINCO DIAS.

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002151-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - MT16864-O 

(ADVOGADO(A))

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA PEDROSA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que a Contestação apresentada nos presentes autos, 

foi protocolada tempestivamente. Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento n. 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte 

autora se manifestar sobre a Contestação juntada nos presentes autos, 

dentro do prazo legal

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1046011-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEN TIAGO MORAES DE MATOS (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1038324-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA DE MARTIN TELES BIRTCHE (EXECUTADO)

VF ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA (EXECUTADO)

EFRAIM AGRONEGOCIOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1038324-72.2019.8.11.0041. Vistos etc. Indefiro, por ora, o 

pedido do exequente, contido na petição de Id 27453661, de tentativa de 

arresto de bens de propriedade dos executados, junto aos sistemas 

Infojud, Renajud e Bacenjud. Bem como, no que se refere à expedição de 

ofício às Cooperativas de Crédito. Com efeito, antes entendo que antes de 

tentar satisfazer o crédito, deve o banco exequente proceder à citação 

dos executados, a fim de que assim prossiga com tentativa de localização 

de bens de sua propriedade, assim, primeiro deve diligenciar no sentido de 

efetivar a citação. Intime-se o banco exequente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, promover ao andamento do feito, providenciando a citação da 

executada, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Novo 

Código de Processo Civil, sob pena de extinção e arquivamento. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

M/Cuiabá, 03 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1039643-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT9247-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VITOR CARLOS DE SOUZA VIEIRA (EXECUTADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106884/3/2020 Página 144 de 424



FLAVIO DE SOUZA VIEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1039643-75.2019.8.11.0041. Vistos etc. I – Defiro o pedido do 

exequente contido no Id 26709942, certifique-se acerca do decurso do 

prazo para o executado Vitor Carlos de Souza Vieira, efetuar o 

pagamento do débito. Com efeito, na forma descrita no art. 248, § 4º do 

CPC, “nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de 

acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria 

responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, 

poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da 

lei, que o destinatário da correspondência está ausente”. II – Cite-se o 

executado Flávio de Souza Vieria, no endereço indicado na petição de Id 

26709942 (Av. Juliano da Costa Marques, 877, Ed Bonavita, Apto 504, 

Bloco E, Bairro Jardim Aclimação, – CEP 78050-253). Cumpra-se. Servindo 

a publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 03 de março de 

2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009521-45.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEXAS GOURMET HAMBURGUERIA LTDA (EXECUTADO)

MARINA SCHMIDT (EXECUTADO)

STING WILLIAN ALVES SANTANA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1009521-45.2020.8.11.0041. Vistos etc. Intime-se o exequente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas 

e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. Le/Cuiabá, 03 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1011666-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA FERREIRA BASSITT (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:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES 

PUBLICOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO NO ESTADO DE 

MATO GROSSO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAURA MELISSA ALVES LIRA RANGEL OAB - MT10144-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1011666-11.2019.8.11.0041. AUTOR(A): VALERIA FERREIRA BASSITT 

REU: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES 

PUBLICOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO NO ESTADO DE 

MATO GROSSO Despacho Vistos etc. Especifiquem as partes, no prazo 

de 15 (quinze) dias, as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 03 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1030793-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOADIR BENEDITO DE AQUINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1030793-32.2019.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Aguarde-se o 

cumprimento do mandado da decisão inicial de ID 23540906, visto que o 

andamento da demanda diverge da informação do requerente de sua 

manifestação de ID 26704826, que indica ter resultado negativo o referido 

mandado cumprido. Após, certifique-se o necessário e retornem os autos 

conclusos para análise do pedido de ID’s 26704826 e 26704829. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 03 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003725-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARGEN COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRAS E ARTEFATOS LTDA - 

EPP (EXECUTADO)

EDINEI NOATTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1003725-78.2017.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Compulsando os autos 

constato que ainda não houve a citação dos executados, logo, para que 

seja analisado o pedido de constrição de valores/bens de ID 26836742, 

deve o exequente providenciar a angularização processual com a citação 

dos executados. Intime-se o exequente, pessoalmente (via postal com 

AR), e seu patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção da ação e arquivamento dos autos. Cumpra-se. A/Cuiabá, 03 de 

março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancario

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1046570-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT7614-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZABETY APARECIDA DE BRITO (EXECUTADO)

HANNA ASSESSORIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1047170-78.2019.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - ES10990-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO BARBOSA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1045807-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO RAMOS FERREIRA DE MIRANDA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1045351-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADOLFO AUGUSTO DE MORAES JUNIOR (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1027773-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ADEVAIR SOARES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL DA SILVA BARBOSA OAB - MT11510-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PANAMERICANO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1027773-67.2018.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Intimem-se as partes 

para que se manifestem nos autos acerca da existência de possibilidade 

de acordo e/ou realização de audiência de conciliação, inclusive, tendo em 

vista o depósito existente nos autos efetuado pela requerente, no prazo 

de 10 (dez) dias, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 03 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015078-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAX LUIS DE ARRUDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1015078-81.2018.8.11.0041. Vistos etc. I – Defiro o pedido de 

Id 26321414, desentranhe-se o mandado de busca, apreensão e citação 

de Id 16253935, aditando-o quanto ao atual endereço do requerido 

declinado ao Id 26321414, ficando autorizado o meirinho dos benefícios do 

art. 212, do CPC. II – Indefiro por ora o pedido de arrombamento, tendo em 

vista a ausência dos requisitos constantes no art. 846, do CPC. III – 

Autorizo, a utilização de reforço policial para cumprimento da ordem 

judicial, se necessário. IV – Intime-se o requerente para que efetue o 

depósito da diligência do Sr. Oficial de Justiça, comprovando nos autos, no 

prazo de 5 (cinco) dias, para cumprimento do mandado. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 03 de 

março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1007988-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO DIAS (AUTOR(A))

CONSTRULOC CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA - ME (AUTOR(A))

PATRICIA HELENA AMARAL DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE ALVES DA CUNHA OAB - MT10110-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO AUGUSTO CALDERARO DIAS OAB - MT3549-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1007988-85.2019.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Intimem-se as partes 

para que se manifestem nos autos acerca da existência de possibilidade 

de acordo e/ou realização de audiência de conciliação, no prazo de 10 

(dez) dias, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 03 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008566-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE 

INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO GOULART JUNIOR OAB - GO24383 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALBERTO MATIAS NUNES (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1008566-19.2017.8.11.0041. Vistos etc. I - Defiro o pedido de Id 

27960478, desentranhe-se o mandado de citação de Id 25073924, 

aditando-o quanto ao atual endereço do requerido declinado ao Id 

27960478, ficando autorizado o meirinho dos benefícios do art. 212, do 

CPC. II - Intime-se o requerente para que efetue o depósito da diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, comprovando nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, 

para cumprimento do mandado. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. Le/Cuiabá, 03 de março de 2020. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1045132-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ARAUZ FILHO OAB - PR0027171A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO FRANCA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1045007-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVERSON FRANCISCO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1046226-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE TESSARO OAB - MT12484-A (ADVOGADO(A))

SILVIA SIMONE TESSARO OAB - PR26750 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEORGE MACIEL DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1031476-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIVALDO LISBOA DIAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANA ARAUJO FURTADO OAB - DF59400 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1031476-69.2019.8.11.0041 Despacho Vistos etc. I – Especifiquem as 

partes as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as, no prazo 

de 10 (dez) dias. II – Intimem-se as partes para que se manifestem 

expressamente quanto à possibilidade de designação de audiência de 

conciliação na tentativa de composição amigável entre as partes, se existe 

possibilidade de acordo, em igual prazo, sem prejuízo de eventual 

julgamento antecipado da lide. Após, certifique-se o necessário e retornem 

os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. A/Cuiabá, 03 de março de 2020. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancario

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007652-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARELY LEBRE ROSA (REU)

OESTE PROJETOS AMBIENTAIS LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Andre Castrillo OAB - MT3990-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte: Oeste Projetos 

Ambientais Ltda e outros a fim de proceder a juntada aos autos das 

parcelas subsequentes, haja vista ao contido na Decisão Judicial de ID 

26633523 proferida em 28/11/2019 determina que as mesmas seriam 

mensais e subsequentes, no prazo de 15 (quinze) dias. Outrossim informo 

que o Sr Perito já foi alertado via E-mail da não anexação do Laudo Pericial 

ao ID 28919726, sendo que o mesmo deverá promover o feito, em igual 

prazo, bem como foi expedido o Alvará em favor do referido Perito no 

valor depositado na primeira parcela. É o que me cumpre certificar.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1048804-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDER DEL BARCO NISHIOKA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora se manifestar sobre a 

Contestação juntada nos presentes autos, dentro do prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049848-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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ALEXANDRE PEREIRA DE NETA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO(A))

JENNIFER COSTA DE ANDRADE OAB - MT23494/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar os advogados BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO 

para que regularizem a sua representação processual, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de serem desconsiderados e suas petições 

desentranhada dos autos haja vista a ausência de capacidade 

postulatória, tendo em vista que não consta nos autos, procuração ad 

judicia e/ou substabelecimento de advogados com procuração nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1048007-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDJALMA DA COSTA E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANNA BARROS SABER OAB - MT19452-O (ADVOGADO(A))

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

CLEITON CARLOS KLASNER OAB - MT25868/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora se manifestar sobre a 

Contestação juntada nos presentes autos, dentro do prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028366-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

JOSE MARTINS OAB - SP84314-O (ADVOGADO(A))

FRANCISCO DUQUE DABUS OAB - SP248505 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOCSA BOTELHO COSTA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte requerente a fim de 

requerer o que de direito, no prazo de 05(cinco) dias, sob pena de 

desinteresse no prosseguimento do feito ensejando sentença sem 

julgamento do mérito nos termos do Art. 485 do CPC

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001032-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONDOMAT-COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-ME - ME 

(REU)

JOSE AUGUSTO ARANTES DE ASSUNCAO (REU)

PEDRO ARANTES DE ASSUNCAO (REU)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a 

fim de intimar o advogado: Dr BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI 

para que regularize a sua representação processual, no prazo de 05 

(cinco) dias sob pena de ser desconsiderado e suas petições 

desentranhadas dos autos, tendo em vista que não consta procuração ou 

substabelecimento para seu nome nos autos e/ou indique em qual ID 

consta a juntada do mesmo.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003730-95.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRAZIELE GANDARA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1003730-95.2020.8.11.0041. Vistos etc. 

Compulsando os autos vejo que as partes firmaram acordo, devidamente 

acostado junto ao Id nº 28913451, indicando que o ajuste será pago em 47 

parcelas mensais. Observa-se, que as partes pedem a homologação do 

acordo e, ao mesmo tempo, a suspensão do processo até que se dê 

integral cumprimento do ajuste. No entanto, verifica-se a existência de 

incompatibilidades entre os pedidos de homologação com base no artigo 

487 e o pedido de suspensão do processo, uma vez que as causas 

contidas no artigo 487 do CPC, por si só, já são causas extintivas, na 

medida em que o mencionado artigo refere-se à resolução do mérito. 

Desta feita, defiro apenas o pedido de suspensão da ação, conforme 

requerido na petição de Id nº 28913451 - pág. 4. Suspendo o feito até 

28/12/2023, data para pagamento da última parcela do acordo. Decorrido o 

prazo, portanto, em dezembro/2023, intimem-se as partes para informar 

quanto ao cumprimento integral do acordo, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Após, voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 03 de março de 

2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006459-94.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE FREITAS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1006459-94.2020.8.11.0041. Vistos etc. I - 

Indefiro o pedido de Id 29670495, tendo em vista que a decisão de Id 

29265101 restou irrecorrida. II - Assim, concedo o prazo de 45 (quarenta 

e cinco) dias, para o requerente cumprir com o determinado no item I da 

decisão de Id 29265101, sob pena de extinção da ação e arquivamento do 

feito, por se tratar de requisito para a propositura da presente demanda. 

Decorrido o prazo acima assinalado, certifique-se e retornem os autos 

conclusos. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. Le/Cuiabá, 03 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário
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Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006411-38.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WENDDER DA SILVA BEZERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1006411-38.2020.8.11.0041. Vistos etc. I - 

Indefiro o pedido de Id 29620414, tendo em vista que a decisão de Id 

29252377 restou irrecorrida. II - Intime-se o requerente para cumprir com o 

determinado no item I da decisão de Id 29252377, no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e arquivamento. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

Le/Cuiabá, 03 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1060289-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N E DE ABREU - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1060289-09.2019.8.11.0041. Vistos etc. 

Indefiro o pedido de emenda de Id 29655188, uma vez que a notificação 

trazida pelo requerente junto ao Id 29655190, não foi entregue, tendo 

constado o motivo “recusado”. Assim, não é válida a referida notificação, 

não restando comprovada a mora do requerido. A notificação (via postal, 

com aviso de recebimento) é requisito indispensável para a concessão da 

liminar na ação de busca e apreensão. Diante disso, intime-se novamente 

o requerente para trazer aos autos a competente notificação extrajudicial 

do requerido ou instrumento de protesto, comprovando sua mora, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. Le/Cuiabá, 03 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005811-17.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULYKAREN LEITE DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1005811-17.2020.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Em consulta 

ao sistema Apolo, verificou-se a existência de uma primeira Ação de 

Busca e Apreensão que discute o mesmo contrato que ampara a presente 

ação (Processo n. 23760-13.2016, código 11317359), que tramitou 

perante o juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário. Inclusive, 

junto ao ID 29089828, constata-se a existência de restrição judicial incluída 

junto ao prontuário do veículo. Desta feita, de acordo com o artigo 286, 

inciso II do CPC, in verbis: “Art. 286. 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 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.” (grifo nosso) Assim, considerando que a 

primeira ação foi distribuída em 04/07/2016, e arquivada sem sentença em 

31/10/2019, nos termos do artigo 286 do Código de Processo Civil, o 

ajuizamento de idêntica demanda deveria ter sido realizado perante o juízo 

onde ocorreu a propositura da primeira, ainda que o objeto da segunda 

demanda seja mais amplo que o da primeira. Posto isso, declino minha 

competência para processar e julgar a presente demanda, e determino a 

remessa deste feito à 1ª Vara Especializada em Direito Bancário desta 

Comarca, procedendo-se às baixas e anotações necessárias neste Juízo. 

Cumpra-se. A/Cuiabá, 03 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002610-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG91045-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA ATANAZIO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1002610-85.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: LUCIANA ATANAZIO DE ALMEIDA Decisão Interlocutória 

Vistos etc. I – Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido liminar 

movida por Banco J. Safra S/A em face de Luciana Atanazio de Almeida 

do bem descrito na inicial. Apesar de deferida a liminar de busca e 

apreensão o veículo não foi encontrado. Por conseguinte, o Banco autor 

requereu a execução do contrato de alienação fiduciária, com fundamento 

nos artigos 778, 783, e 784, inc. V, do CPC (ID 26069118). É o relatório. 

Fundamento e Decido. O Decreto-lei 911/69, que estabelece normas de 

processo sobre a alienação fiduciária, autoriza textualmente, no caso do 

bem alienado fiduciariamente não for encontrado, a escolha do credor 

fiduciário a conversão do pedido de busca e apreensão em ação 

executiva (art. 5º). A propósito, confira-se: “Art. 5º. Se o credor preferir 

recorrer à ação executiva ou, se for o caso, ao executivo fiscal, serão 

penhorados, a critério do autor da ação, bens do devedor quantos bastem 

para assegurar a execução. ” Desse modo, uma vez que há previsão legal 

para a conversão e prosseguimento do feito em ação executiva, e 

observando os princípios da economia e celeridade processual. Nesse 

sentido, transcrevo ementas dos seguintes julgados, in verbis: 

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO. 

AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. 

POSSIBILIDADE. 1. O Decreto-lei nº 911/69 confere ao credor, diante da 

não localização do bem alienado, a possibilidade de requerer a conversão 

da busca e apreensão em ação de execução. 2. Não localizado o bem e 

presente nos autos o instrumento contratual assinado pelo devedor e por 

duas testemunhas, mostra-se viável a conversão em ação executiva, meio 

através do qual haveria a satisfação do crédito. 3. Recurso provido. 

(TJDFT - Acórdão n. 567327, 20100110046642APC, Relator MARIO-ZAM 

BELMIRO, 3ª Turma Cível, julgado em 15/02/2012, DJ 07/03/2012 p. 86) ” 

“PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. 

BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE CONVERSÃO EM AÇÃO DE 

EXECUÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. POSSIBILIDADE. EFETIVAÇÃO 

DOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. A 

conversão da ação de busca e apreensão em execução por quantia certa 

privilegia os princípios da celeridade e da economia processual. (TJDFT - 

Acórdão n. 502178, 20060710166069APC, Relator CARMELITA BRASIL, 2ª 

Turma Cível, julgado em 04/05/2011, DJ 09/05/2011 p. 112) ” Além disso, o 

contrato (ID 11649026) está assinado pelo devedor preenchendo os 

requisitos do artigo 784, inciso II, do CPC, além de vir acompanhado de 
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planilha do débito. Assim, defiro a conversão em ação de execução, nos 

termos do art. 5º do DL 911/69. II – Passa a causa a ter o valor de R$ 

17.394,92 (dezessete mil trezentos e noventa e quatro reais e noventa e 

dois centavos). Desta feita, proceda-se a Secretaria as retificações 

devidas, alterando o tipo de ação e valor da causa no sistema. III – Ante a 

alteração do valor dado à causa, intime-se o exequente para promover a 

complementação do pagamento do débito, de forma que somando-se o 

valores pagos, atinja o valor dado à causa, no prazo de 05 (cinco) dias. IV 

– Após o cumprimento dos itens anteriores, cite-se a executada, no 

endereço indicado junto ao ID 26069118 – pág. 08, para pagar a dívida em 

03 (três) dias, consoante se depreende o comando do artigo 829 do 

Código de Processo Civil, fazendo constar no mandado o disposto no art. 

916 do Código de Processo Civil. Não havendo pagamento, munido da 

segunda via do mandado, deve o senhor Oficial de Justiça efetuar a 

penhora em tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao 

pagamento do principal e acessório, bem como proceder à avaliação do 

bem penhorado, efetuando a intimação da penhora, nos moldes do 

parágrafo primeiro do artigo 829 do Código de Processo Civil. Na hipótese 

de o Oficial de Justiça não encontrar o executado, deve dar cumprimento 

ao artigo 830 caput e parágrafo primeiro do Código de Processo Civil. Fixo 

desde já, honorários em 10% (dez por cento) do valor do débito, conforme 

artigo 827 do Código de Processo Civil. Bem ainda, se houver o pagamento 

integral no prazo de três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à 

metade, consoante os termos do parágrafo único do artigo 827, do Código 

de Processo Civil. Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como 

mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de 

Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 03 de 

março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004364-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SETE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1004364-28.2019.8.11.0041. Vistos etc. I - 

Defiro a emenda quanto ao comprovante de modificação de endereço da 

requerida de Id 29746462. II - Compulsando os autos verifico que em 

petição de Id 29746461, o requerente informa o descumprimento do 

acordo, trazendo a planilha atualizada do débito de Id 29746463. Assim, 

não fora sanada pelo requerente a comprovação da mora da requerida, no 

que tange a parcela vencida de (21/09/2019), nem mesmo de que se trata 

de apenas um contrato de n. 4648150. A notificação (via postal, com aviso 

de recebimento) é requisito indispensável para a concessão da liminar na 

ação de busca e apreensão. Diante disso, intime-se o requerente para 

trazer aos autos a competente notificação extrajudicial da requerida ou 

instrumento de protesto, comprovando sua mora, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e arquivamento do 

feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

Le/Cuiabá, 03 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009572-56.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIDAS INFORMATICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1009572-56.2020.8.11.0041. Vistos etc. I - 

Compulsando os autos verifico que as notificações de Id’s 29803997, 

29803998, 29804001, 29804003 e 29804004, não indicam quais parcelas 

estavam vencidas quando da efetivação da mesma. Portanto, não fora 

sanada pelo requerente a comprovação da mora da requerida, no que 

tange aos grupos/cotas de nº 9256/177, nº 9277/247, nº 9281/172, nº 

9269/191 e nº 9279/184 indicados na exordial de Id 29803037. Assim, não 

é válida a referida notificação, não restando comprovada a mora da 

requerida. A notificação (via postal, com aviso de recebimento) é requisito 

indispensável para a concessão da liminar na ação de busca e 

apreensão. Diante disso, intime-se o requerente para trazer aos autos a 

competente notificação extrajudicial da requerida ou instrumento de 

protesto, comprovando sua mora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de indeferimento da inicial, extinção e arquivamento do feito. II - Intime-se o 

requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, trazer aos autos cópia do 

Contrato com cláusula de Alienação Fiduciária referente ao veículo 

descrito na inicial de Id 29803037 - pág. 2, no prazo de 15 (quinze) dias, 

devidamente assinado pela requerida quando da contemplação do 

consórcio, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e arquivamento. 

III - Por conseguinte, intime-se o requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, sob pena de 

indeferimento da inicial, extinção e arquivamento do feito. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 03 de 

março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017691-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIANA SAMPAIO DA SILVA SIQUEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1017691-40.2019.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Trata-se 

de processo sentenciado com trânsito em julgado, certidão de ID 

27467738. Assim, proceda-se à alteração na capa dos autos, no sistema 

PJe, fazendo constar como: Ação em fase de Cumprimento de Sentença – 

Execução de Honorários, exequentes: Ricardo Neves Costa, Flávio Neves 

Costa e Raphael Neves Costa, e como executado: Sebastiana Sampaio da 

Silva. II – Assim, intime-se o executado, nos termos dos artigos 513, §2º, II 

e 523 do CPC. Ressalto que a multa de 10% (dez por cento) e mais 

honorários advocatícios de 20% (vinte por cento), cominados pelo §1º do 

art. 523 do CPC, somente incidirão após o decurso de prazo da intimação 

do devedor para cumprimento voluntário da obrigação, pessoalmente ou 

através de seu advogado, extrapolado o prazo de 15 (quinze) sem o 

devido pagamento. III – Após, certifique-se o decurso de prazo e intime-se 

o exequente, pessoalmente (via postal com AR), e seu patrono, via 

imprensa, para dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção da ação e 

arquivamento dos autos. Intime-se. Cumpra-se. Expedindo-se o 

necessário. A/Cuiabá, 03 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1057167-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODETE GADENZ (EMBARGANTE)

CAIMAN ECOTURISMO LTDA - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BRADESCO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1057167-85.2019.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Defiro a 

emenda à inicial de ID’s 27318804 a 27318806, com a juntada do 

comprovante de pagamento das custas iniciais de distribuição. II – Tendo 

em vista que os embargantes informaram que o crédito executado foi 

incluso no Plano da Recuperação Judicial da empresa Caiman Ecoturismo 

Ltda – ME – Em Recuperação Judicial, a qual celebrou o contrato, podendo 

ocorrer a novação do referido crédito, recebo os presentes embargos 

com efeito suspensivo, tendo em vista a presença dos requisitos 

autorizadores previstos no §1º do art. 919 do CPC. III – Intime-se o 

Embargado, na pessoa de seus Patronos, para impugnação, no prazo 

legal. IV – Traslade-se cópia desta decisão para a Execução apensa n. 

1038651-85.2017.8.11.0041. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. A/Cuiabá, 03 de março de 2020. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada em Direito 

Bancario

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017691-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIANA SAMPAIO DA SILVA SIQUEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1017691-40.2019.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Trata-se 

de processo sentenciado com trânsito em julgado, certidão de ID 

27467738. Assim, proceda-se à alteração na capa dos autos, no sistema 

PJe, fazendo constar como: Ação em fase de Cumprimento de Sentença – 

Execução de Honorários, exequentes: Ricardo Neves Costa, Flávio Neves 

Costa e Raphael Neves Costa, e como executado: Sebastiana Sampaio da 

Silva. II – Assim, intime-se o executado, nos termos dos artigos 513, §2º, II 

e 523 do CPC. Ressalto que a multa de 10% (dez por cento) e mais 

honorários advocatícios de 20% (vinte por cento), cominados pelo §1º do 

art. 523 do CPC, somente incidirão após o decurso de prazo da intimação 

do devedor para cumprimento voluntário da obrigação, pessoalmente ou 

através de seu advogado, extrapolado o prazo de 15 (quinze) sem o 

devido pagamento. III – Após, certifique-se o decurso de prazo e intime-se 

o exequente, pessoalmente (via postal com AR), e seu patrono, via 

imprensa, para dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção da ação e 

arquivamento dos autos. Intime-se. Cumpra-se. Expedindo-se o 

necessário. A/Cuiabá, 03 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032434-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE LOPES DA CRUZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONIR AUGUSTO LINO OAB - MT9137/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1032434-55.2019.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Ante a 

certidão de ID 26696461, verifica-se o não cumprimento da obrigação de 

fazer de restituição do veículo à requerida, não estando mais em poder do 

depositário. Assim, diante do depósito integral do valor dado à causa à 

título de purga da mora, DETERMINO ao requerente a entrega do veículo 

em 24 (vinte e quatro) horas. Se assim não o fizer, determino ao 

requerente depositar junto aos autos o valor do bem de acordo com a 

tabela FIPE (quando da apreensão), em igual prazo, sob pena de multa 

diária de R$ 1.000,00 (um mil reais). Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 03 de março de 2020. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017691-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIANA SAMPAIO DA SILVA SIQUEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1017691-40.2019.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Trata-se 

de processo sentenciado com trânsito em julgado, certidão de ID 

27467738. Assim, proceda-se à alteração na capa dos autos, no sistema 

PJe, fazendo constar como: Ação em fase de Cumprimento de Sentença – 

Execução de Honorários, exequentes: Ricardo Neves Costa, Flávio Neves 

Costa e Raphael Neves Costa, e como executado: Sebastiana Sampaio da 

Silva. II – Assim, intime-se o executado, nos termos dos artigos 513, §2º, II 

e 523 do CPC. Ressalto que a multa de 10% (dez por cento) e mais 

honorários advocatícios de 20% (vinte por cento), cominados pelo §1º do 

art. 523 do CPC, somente incidirão após o decurso de prazo da intimação 

do devedor para cumprimento voluntário da obrigação, pessoalmente ou 

através de seu advogado, extrapolado o prazo de 15 (quinze) sem o 

devido pagamento. III – Após, certifique-se o decurso de prazo e intime-se 

o exequente, pessoalmente (via postal com AR), e seu patrono, via 

imprensa, para dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção da ação e 

arquivamento dos autos. Intime-se. Cumpra-se. Expedindo-se o 

necessário. A/Cuiabá, 03 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017691-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIANA SAMPAIO DA SILVA SIQUEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1017691-40.2019.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Trata-se 

de processo sentenciado com trânsito em julgado, certidão de ID 

27467738. Assim, proceda-se à alteração na capa dos autos, no sistema 

PJe, fazendo constar como: Ação em fase de Cumprimento de Sentença – 
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Execução de Honorários, exequentes: Ricardo Neves Costa, Flávio Neves 

Costa e Raphael Neves Costa, e como executado: Sebastiana Sampaio da 

Silva. II – Assim, intime-se o executado, nos termos dos artigos 513, §2º, II 

e 523 do CPC. Ressalto que a multa de 10% (dez por cento) e mais 

honorários advocatícios de 20% (vinte por cento), cominados pelo §1º do 

art. 523 do CPC, somente incidirão após o decurso de prazo da intimação 

do devedor para cumprimento voluntário da obrigação, pessoalmente ou 

através de seu advogado, extrapolado o prazo de 15 (quinze) sem o 

devido pagamento. III – Após, certifique-se o decurso de prazo e intime-se 

o exequente, pessoalmente (via postal com AR), e seu patrono, via 

imprensa, para dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção da ação e 

arquivamento dos autos. Intime-se. Cumpra-se. Expedindo-se o 

necessário. A/Cuiabá, 03 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017691-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIANA SAMPAIO DA SILVA SIQUEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1017691-40.2019.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Trata-se 

de processo sentenciado com trânsito em julgado, certidão de ID 

27467738. Assim, proceda-se à alteração na capa dos autos, no sistema 

PJe, fazendo constar como: Ação em fase de Cumprimento de Sentença – 

Execução de Honorários, exequentes: Ricardo Neves Costa, Flávio Neves 

Costa e Raphael Neves Costa, e como executado: Sebastiana Sampaio da 

Silva. II – Assim, intime-se o executado, nos termos dos artigos 513, §2º, II 

e 523 do CPC. Ressalto que a multa de 10% (dez por cento) e mais 

honorários advocatícios de 20% (vinte por cento), cominados pelo §1º do 

art. 523 do CPC, somente incidirão após o decurso de prazo da intimação 

do devedor para cumprimento voluntário da obrigação, pessoalmente ou 

através de seu advogado, extrapolado o prazo de 15 (quinze) sem o 

devido pagamento. III – Após, certifique-se o decurso de prazo e intime-se 

o exequente, pessoalmente (via postal com AR), e seu patrono, via 

imprensa, para dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção da ação e 

arquivamento dos autos. Intime-se. Cumpra-se. Expedindo-se o 

necessário. A/Cuiabá, 03 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017691-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))
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SEBASTIANA SAMPAIO DA SILVA SIQUEIRA (REQUERIDO)
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PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1017691-40.2019.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Trata-se 

de processo sentenciado com trânsito em julgado, certidão de ID 

27467738. Assim, proceda-se à alteração na capa dos autos, no sistema 

PJe, fazendo constar como: Ação em fase de Cumprimento de Sentença – 

Execução de Honorários, exequentes: Ricardo Neves Costa, Flávio Neves 

Costa e Raphael Neves Costa, e como executado: Sebastiana Sampaio da 

Silva. II – Assim, intime-se o executado, nos termos dos artigos 513, §2º, II 

e 523 do CPC. Ressalto que a multa de 10% (dez por cento) e mais 

honorários advocatícios de 20% (vinte por cento), cominados pelo §1º do 

art. 523 do CPC, somente incidirão após o decurso de prazo da intimação 

do devedor para cumprimento voluntário da obrigação, pessoalmente ou 

através de seu advogado, extrapolado o prazo de 15 (quinze) sem o 

devido pagamento. III – Após, certifique-se o decurso de prazo e intime-se 

o exequente, pessoalmente (via postal com AR), e seu patrono, via 

imprensa, para dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção da ação e 

arquivamento dos autos. Intime-se. Cumpra-se. Expedindo-se o 

necessário. A/Cuiabá, 03 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017691-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIANA SAMPAIO DA SILVA SIQUEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1017691-40.2019.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Trata-se 

de processo sentenciado com trânsito em julgado, certidão de ID 

27467738. Assim, proceda-se à alteração na capa dos autos, no sistema 

PJe, fazendo constar como: Ação em fase de Cumprimento de Sentença – 

Execução de Honorários, exequentes: Ricardo Neves Costa, Flávio Neves 

Costa e Raphael Neves Costa, e como executado: Sebastiana Sampaio da 

Silva. II – Assim, intime-se o executado, nos termos dos artigos 513, §2º, II 

e 523 do CPC. Ressalto que a multa de 10% (dez por cento) e mais 

honorários advocatícios de 20% (vinte por cento), cominados pelo §1º do 

art. 523 do CPC, somente incidirão após o decurso de prazo da intimação 

do devedor para cumprimento voluntário da obrigação, pessoalmente ou 

através de seu advogado, extrapolado o prazo de 15 (quinze) sem o 

devido pagamento. III – Após, certifique-se o decurso de prazo e intime-se 

o exequente, pessoalmente (via postal com AR), e seu patrono, via 

imprensa, para dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção da ação e 

arquivamento dos autos. Intime-se. Cumpra-se. Expedindo-se o 

necessário. A/Cuiabá, 03 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017691-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))
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SEBASTIANA SAMPAIO DA SILVA SIQUEIRA (REQUERIDO)
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PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1017691-40.2019.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Trata-se 

de processo sentenciado com trânsito em julgado, certidão de ID 

27467738. Assim, proceda-se à alteração na capa dos autos, no sistema 

PJe, fazendo constar como: Ação em fase de Cumprimento de Sentença – 
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Execução de Honorários, exequentes: Ricardo Neves Costa, Flávio Neves 

Costa e Raphael Neves Costa, e como executado: Sebastiana Sampaio da 

Silva. II – Assim, intime-se o executado, nos termos dos artigos 513, §2º, II 

e 523 do CPC. Ressalto que a multa de 10% (dez por cento) e mais 

honorários advocatícios de 20% (vinte por cento), cominados pelo §1º do 

art. 523 do CPC, somente incidirão após o decurso de prazo da intimação 

do devedor para cumprimento voluntário da obrigação, pessoalmente ou 

através de seu advogado, extrapolado o prazo de 15 (quinze) sem o 

devido pagamento. III – Após, certifique-se o decurso de prazo e intime-se 

o exequente, pessoalmente (via postal com AR), e seu patrono, via 

imprensa, para dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção da ação e 

arquivamento dos autos. Intime-se. Cumpra-se. Expedindo-se o 

necessário. A/Cuiabá, 03 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029636-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONATHAN NUNES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX MARTINS SALVATIERRA OAB - MT19575-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1029636-24.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

REQUERIDO: JONATHAN NUNES DOS SANTOS Decisão Interlocutória 

Vistos etc. Intime-se a parte autora e seu patrono via imprensa, para 

manifestar acerca da caução de títulos creditórios representados por 

ações do BESC – Banco do Estado de Santa Catarina atualmente 

incorporado pelo Banco do Brasil S/A, ofertada na contestação e 

documentos junto ao ID’s 24035128, 24035134, 24035135, 24035136, 

24035139, requerendo o que entender de direito, manifestando seu 

interesse, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, certifique o necessário e 

retornem os autos conclusos. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. AT/Cuiabá, 03 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1037022-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA COELHO PEREIRA VIANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1037022-08.2019.8.11.0041. Vistos etc. Bradesco 

Administradora de Consórcio S/A, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ/MF sob n. 52.568.821/0001-22, com sede nesta Capital, 

por intermédio de seus advogados, ingressou perante este juízo com a 

presente Ação de Busca e Apreensão contra Patrícia Coelho Pereira 

Viana, brasileira, inscrita no CPF sob nº 581.656.491-91, residente e 

domiciliada nesta Capital, expondo e requerendo o seguinte: Aduziu que 

exerce as atividades de administradora de consórcios e, nessas 

condições, constituiu o Grupo nº 8559, Cota nº 352. E que por força da 

contemplação, a requerida adquiriu o seguinte veículo: MARCA: FORD 

TIPO: Veículo MODELO: KA SE 1.5 SD CHASSI: 9BFZH54J1F8211739 COR: 

BRANCA ANO: 2015/2015 PLACA: QBM3945 RENAVAN: 01052684766. 

Alegou que a requerida não efetuou o pagamento das prestações do 

contrato tornando-se inadimplente, ensejando com isso a retomada do 

veículo objeto da garantia fiduciária. Pediu, ao final, a busca e apreensão 

do bem gravado, além da citação do Requerido para os termos da ação, 

segundo as regras do Dec. Lei nº 911/69. Deu à causa o valor de R$ 

5.931,66 (cinco mil e novecentos e trinta e um reais e sessenta e seis 

centavos). A inicial veio instruída com documentos, dentre eles os 

contratos em que se fundam o pedido, Id 22902759 e a notificação 

extrajudicial pela qual a requerida foi constituída em mora, Id 22902760. 

Pela decisão de Id 24328334 o Juízo deferiu o pedido de emenda à inicial, 

determinado ao autor que procedesse a complementação do recolhimento 

das custas processuais, diante da modificação do valor da causa. Pela 

decisão de Id 13563247 deferiu o Juízo a liminar de busca e apreensão 

dos bens, objetos da garantia, ordenando-se a citação da requerida. 

Apesar de não ter sido devidamente citada a requerida compareceu 

espontaneamente aos autos, petição de Id 25074112, comprovando a 

purgação da mora, no valor dado à causa, consoante comprovante de 

depósito de Id 25074115. Pela decisão de Id 26070284 deferiu o Juízo o 

pedido de purga da mora da requerida, determinando o recolhimento 

imediato do mandado de busca e apreensão e em tendo sido cumprido o 

mandado, determinando a restituição do bem, intimando o banco a 

manifestar sobre o depósito realizado. Compareceu o banco na petição de 

Id 26440187, postulando pela intimação da requerida para pagamento de 

custas e honorários advocatícios. Em seguida, compareceu a requerida 

pedindo pelo deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

contido na petição de Id 26763009. Vieram-me os autos conclusos para 

decisão. É o relatório. Fundamento e Decido. Cuida-se de “Ação de Busca 

e Apreensão, proposta por Aymoré Crédito Financiamento e Investimento 

S/A contra Safira Lino de Souza objetivando o primeiro reaver do segundo 

veículo automotor dado em garantia de alienação fiduciária em Contrato de 

Abertura de Crédito, acostado ao pedido inaugural. A matéria agitada na 

presente ação, pela sua singeleza, não está a exigir dilação probatória, 

justificando o julgamento antecipado, na conformidade da previsão contida 

no art. 355, do Código de Processo Civil. Aduziu o banco requerente que 

exerce as atividades de administradora de consórcios e, nessas 

condições, constituiu o Grupo nº 8559, Cota nº 352. E que por força da 

contemplação, a requerida adquiriu o seguinte veículo: MARCA: FORD 

TIPO: Veículo MODELO: KA SE 1.5 SD CHASSI: 9BFZH54J1F8211739 COR: 

BRANCA ANO: 2015/2015 PLACA: QBM3945 RENAVAN: 01052684766. 

Alegou que a requerida não efetuou o pagamento das prestações do 

contrato tornando-se inadimplente, ensejando com isso a retomada do 

veículo objeto da garantia fiduciária. Apesar de não ter sido devidamente 

citada a requerida compareceu espontaneamente aos autos, petição de Id 

25074112, comprovando a purgação da mora, no valor dado à causa, 

consoante comprovante de depósito de Id 25074115. Diante de seu 

comparecimento espontâneo, dou a requerida por citada. Considerando o 

pedido da requerida, vindo na petição de Id 26763009, tenho que merece 

guarida. Com efeito, verifico presentes os requisitos necessários à 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, em favor da 

requerida. Sobre o tema, perfilho do entendimento uníssono do Superior 

Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de 

que é suficiente a mera afirmação do estado de hipossuficiência. Assim, 

defiro o pedido de gratuidade da justiça em favor da requerida. Extrai-se 

dos autos o interesse da requerida em saldar seu débito com o 

requerente. O autor teve que acionar a máquina judiciária para fazer valer 

o direito de receber seu crédito e, somente depois de deferida a liminar, 

compareceu a requerida aos autos, realizando a purgação da mora. É 

certo que, nos termos do artigo 90 do Código de Processo Civil, o 

reconhecimento do pedido traz como consequência a responsabilidade 

pelos ônus de sucumbência. “In casu”, a purga da mora corresponde ao 

reconhecimento do débito no qual se baseia o pleito do autor, devendo a 

parte ré suportar o pagamento das despesas processuais e dos 

honorários advocatícios, sob pena de ofensa ao princípio da causalidade. 

Nesse sentido: “AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÁLCULO DA 

CONTADORIA. IMPUGNAÇÃO. PURGA DA MORA. RECONHECIMENTO DO 

DÉBITO. I - O cálculo da Contadoria Judicial não foi impugnado 

especificamente, motivo por que considera-se suficiente o valor 

depositado pelo devedor fiduciário. II - A purga da mora corresponde ao 

reconhecimento do débito no qual se funda o pedido do autor e deve 

incluir as custas processuais e honorários advocatícios. Arts. 26 e 269, 

inc. II, ambos do CPC. III - Apelação conhecida e parcialmente provida. 

Maioria.” (TJDFT - 20040410081884APC, Rel. Des. VERA ANDRIGHI, 4ª 

T.Cível, DJ 11/07/2006) “PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. 
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DECRETO-LEI 911/69. NÃO INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

NO VALOR DA PURGA DA MORA. CORREÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO COM 

FULCRO NO ART. 269, II, DO CPC. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. 

1- Na esteira da mais escorreita jurisprudência, correta a não inclusão de 

verba honorária no valor da purga da mora. Entretanto, mesmo tendo o réu 

purgado a mora e o feito sido extinto com fulcro no art. 269, II, do CPC, 

ante o princípio da causalidade, deve o réu ser condenado nos 

consectários da sucumbência, uma vez que deu causa à propositura da 

ação. 2- A verba honorária, como não houve condenação, deve ser 

arbitrada em conformidade com o estatuído no art. 20, parágrafo 4º, do 

CPC. 3- Apelação conhecida e provida. Unânime.” (TJDFT - 

20020110841775APC, Rel. Des. MARIA BEATRIZ PARRILHA, 1ª T. Cível, 

DJ 23/02/2006) (grifado) Verifico que a requerida efetuou o depósito do 

valor dado à causa, bem ainda, que a decisão que deferiu a purga da 

mora e recolhimento do mandado passou irrecorrida. Assim, tendo a 

requerida efetuado o pagamento do débito que ensejou a presente ação, a 

extinção da lide é medida que se impõe. DISPOSITIVO. Ante o exposto, 

julgo PROCEDENTE a presente ação de Busca e Apreensão, nos termos 

do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, e, de consequência, 

confirmo a decisão que defere a restituição do bem em favor da 

Requerida, decisão contida no Id 26070284. Condeno a requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios do patrono 

do requerente, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, 

com fundamento no § 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil. 

Todavia, a obrigação ficará suspensa por ser a requerida beneficiária da 

justiça gratuita, nos termos do artigo 12 da Lei n. 1.060/50. Libere-se em 

favor do banco o montante depositado pela requerida, à título de purga da 

mora. E para tanto, decorrido o prazo recursal, expeça-se o competente 

alvará, em favor do banco, na forma indicada na petição de Id 26440187, 

(Nº do banco: 237 Agência: 4040 Nº da conta: 1122027 Favorecido: 

Banco Bradesco S/A CNPJ do favorecido: 60.746.948/0001 -12), com os 

rendimentos creditados no período. Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as 

cautelas devidas. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. M/Cuiabá, 03 de março de 2.020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1050319-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ludovico Antonio Merighi OAB - MT905-A (ADVOGADO(A))

CARINA PEREIRA DE ARAUJO OAB - MT26587/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS PAULO SILVA RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1050319-82.2019.8.11.0041 Sentença Vistos etc.  Canopus 

Administradora de Consórcios S/A, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ/MF sob n. 68.318.773/0001-54, com sede em Cuiabá/MT, 

por intermédio de seus advogados, ingressou perante este juízo com a 

presente Ação de Busca e Apreensão contra Marcos Paulo Silva 

Rodrigues, brasileiro, inscrito no CPF sob n. 021.721.791-59, residente e 

domiciliado nesta Capital, expondo e requerendo o que segue. Alega que o 

requerido integra um grupo/cota de consórcio n. 9102/0514, administrado 

pelo requerente, e por força da contemplação do consórcio, firmou o 

contrato com garantia de alienação, tendo como garantia a alienação 

fiduciária do seguinte bem: Marca VOLKSWAGEN, Modelo GOL 1.0, Cor 

VERMELHA, Ano de Fabricação/Modelo 2012/2013, Placa OBG 7218, 

Chassi 9BWAA05U7DP092742, Renavam 484382322. No entanto, o 

requerido não cumpriu com o pagamento das prestações vencidas a partir 

de 14/06/2019, ensejando com isso a retomada do veículo objeto da 

garantia fiduciária. Pede, ao final, a busca e apreensão do bem gravado, 

além da citação do requerido para os termos da ação, segundo as regras 

do Dec. Lei n. 911/69. Pugnando pelos meios regulares de prova, deu à 

causa o valor de R$ 6.142,91 (seis mil, cento e quarenta e dois reais e 

noventa e um centavos). A inicial veio instruída com os documentos 

necessários, dentre eles o contrato em que se funda o pedido, e também a 

notificação extrajudicial pela qual foi o requerido constituído em mora. Em 

decisão proferida junto ao ID 26082269 foi deferida liminarmente a 

apreensão do veículo objeto da garantia fiduciária, ordenando-se a citação 

do requerido para os termos da ação. O bem foi apreendido e o requerido 

devidamente citada, documentos de ID 26363168. Embora devidamente 

citado, o requerido permaneceu silente, consoante certidão de ID 

27454084. Vieram-me os autos conclusos para decisão. É o relatório. 

Fundamento e Decido. Cuida-se de “Ação de Busca e Apreensão”, 

fundada no Decreto Lei n. 911/69, ajuizada por Canopus Administradora 

de Consórcios Ltda contra Marcos Paulo Silva Rodrigues, acima 

qualificados, visando à apreensão do veículo objeto de garantia de 

alienação fiduciária, em face de descumprimento de cláusula contratual 

relativa ao pagamento das prestações ajustadas. Inicialmente, ressalto 

que apesar de devidamente citada para os termos da presente ação, o 

requerido deixou transcorrer o prazo de resposta e de purgação da mora, 

sendo assim declaro o requerido revel. Por isso, deve se submeter aos 

efeitos de sua inércia processual, entre os quais a presunção de 

veracidade dos fatos articulados pelo requerente, nos termos do art. 344 

do CPC. Extrai-se dos autos o desinteresse do requerido em saldar seu 

débito com o requerente, uma vez que não efetuou o pagamento do débito, 

e não há nos autos nenhuma peça de defesa. Por fim, com a 

documentação que instrui a inicial, destacando-se o Contrato de Alienação 

Fiduciária em Garantia (ID 25748655) e a notificação extrajudicial de ID 

25748665, demonstrou o requerente satisfatoriamente a materialidade da 

relação contratual entre as partes, bem ainda a constituição em mora do 

requerido. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente 

ação de Busca e Apreensão e, de consequência, confirmo a liminar 

concedida “initio litis”, consolidando em favor do requerente a posse e 

propriedade plena do veículo objeto do pedido. Condeno o requerido ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, devidamente 

atualizado. Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 03 de março de 2.020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018401-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDWIGES FATIMA ALMEIDA TEIXEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANA ARAUJO FURTADO OAB - DF59400 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1018401-60.2019.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Aymoré Crédito, 

Financiamento e Investimento S/A, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ/MF sob n. 07.707.650/0001-10, com sede em São 

Paulo/SP, por intermédio de seus advogados, ingressou perante este juízo 

com a presente Ação de Busca e Apreensão contra Edwiges Fátima 

Almeida Teixeira, inscrita no CPF sob n. 206.809.961-68, residente e 

domiciliada nesta Capital, expondo e requerendo o que segue. Alegou o 

requerente que firmou com a requerida uma cédula de crédito bancário de 

n. 332359506, em 09/12/2016, tornando-se credor da requerida da quantia 

de R$ 17.894,85, devendo ser reembolsada em 48 (quarenta e oito) 

parcelas mensais de R$ 599,97, possuindo como garantia a alienação 

fiduciária do seguinte bem: 01 (um) bem marca VOLKSWAGEN, modelo 

POLO 1.6 MI S.OURO 1, ano de fabricação/modelo 2008/2009, placa NJU 

3039, cor BRANCA, chassi 9BWDB49N19P021273, renavam 987710060. 

No entanto, a requerida não cumpriu com o pagamento das prestações 

vencidas a partir de 12/01/2019, ensejando com isso a retomada do 
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veículo objeto da garantia fiduciária. Pediu, ao final, a busca e apreensão 

do bem gravado, além da citação da requerida para os termos da ação, 

segundo as regras do Dec. Lei n. 911/69. Pugnando pelos meios regulares 

de prova, deu à causa o valor de R$ 12.131,09 (doze mil, cento e trinta e 

um reais e nove centavos). A inicial veio instruída com os documentos 

necessários, dentre eles o contrato em que se funda o pedido, e também a 

notificação extrajudicial pela qual foi a requerida constituído em mora. Em 

decisão proferida em ID 19793835 foi deferida liminarmente a apreensão 

do veículo objeto da garantia fiduciária, ordenando-se a citação da 

requerida para os termos da ação. O bem foi apreendido e a requerida 

devidamente citada, conforme documentos de ID 19916215. A requerida 

compareceu aos autos pleiteando a purga da mora das parcelas vencidas 

(ID 20099456), e a concessão dos benefícios da justiça gratuita. O 

requerente se manifestou em ID 22930185, contrapondo aos argumentos 

da requerida e ratificando os pedidos iniciais, afirmando ser possível tão 

somente o pagamento da integralidade do débito. Vieram-me os autos 

conclusos para decisão. É o relatório. Fundamento e Decido. Cuida-se de 

“Ação de Busca e Apreensão”, fundada no Decreto Lei nº 911/69, 

ajuizada por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A contra 

Edwiges Fátima Almeida Teixeira, acima qualificados, visando à apreensão 

do veículo objeto de garantia de alienação fiduciária, em face de 

descumprimento de cláusula contratual relativa ao pagamento das 

prestações ajustadas. Inicialmente, ressalto que, apesar de devidamente 

citado para os termos da presente ação, a requerida deixou transcorrer o 

prazo de resposta, pois em sede de contestação apenas pleiteou a purga 

da mora das parcelas vencidas e a concessão dos benefícios da justiça 

gratuita, sendo assim declaro a requerida revel. Por isso, deve se 

submeter aos efeitos de sua inércia processual, entre os quais a 

presunção de veracidade dos fatos articulados pelo requerente, nos 

termos do art. 344 do Código de Processo Civil. Extrai-se dos autos o 

desinteresse da requerida em saldar seu débito com o requerente, uma 

vez que não há nos autos nenhuma peça de defesa, e, apesar de seu 

pedido de purgação da mora, esta não o fez. Por fim, com a 

documentação que instrui a inicial, destacando-se a Cédula de Crédito 

Bancário de ID 19755613 e a notificação extrajudicial de ID 19755614, 

demonstrou o requerente satisfatoriamente a materialidade da relação 

contratual entre as partes, bem ainda a constituição em mora da requerida. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação de 

Busca e Apreensão e, de consequência, confirmo a liminar concedida 

“initio litis”, consolidando em favor do requerente a posse e propriedade 

plena do veículo objeto do pedido. Condeno a requerida ao pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios em favor da parte 

contrária, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, 

obrigação que fica suspensa em decorrência dos benefícios da 

assistência judiciária que aqui lhe concedo, consoante Lei 1.060/50. 

Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os autos com as cautelas devidas. P. R. I. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 03 de 

março de 2.020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancario

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010817-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO AUGUSTO DE MELLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO OAB - PR0081719A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1010817-39.2019.8.11.0041. Vistos etc. Celso Augusto de 

Mello ajuizou Ação Revisional de Contrato Bancário C/C Restituição de 

Indébito e Indenização Por Danos Morais em face de Banco BMG S/A. 

Afirmou o requerente que firmou com o requerido contratos de 

empréstimo, sob nº 181816028, 189537191 e 189243575, que alega 

conter cláusulas abusivas, tais como a cobrança de tarifas 

administrativas, enumerando as “tarifas de confecção/renovação de 

contrato”, “serviços de terceiros” e “registros”, pedindo pela revisão dos 

contratos e restituição do indébito. Pediu pelo ressarcimento pelos danos 

morais sofridos. No mérito pleiteou a procedência da ação, com a revisão 

do contrato e restituição do valor pago indevidamente em dobro, bem como 

a condenação do requerido ao ressarcimento por danos morais sofridos e 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. 

Protestando pelos meios de prova admitidos, deu à causa o valor de R$ 

30.560,30 (trinta mil quinhentos e sessenta reais e trinta centavos). Com a 

inicial, acostou documentos. Em decisão interlocutória proferida no Id 

18720022, foram concedidos ao requerente os benefícios da justiça 

gratuita, invertido o ônus da prova e determinada a citação do requerido. 

Na petição de Id 19520989, pediu o requerente pela emenda à inicial, 

postulando pela inclusão no polo passivo da demanda do Banco BMG Itaú 

Consignado. Devidamente citado, o requerido Banco BMG S/A, consoante 

aviso de recebimento de Id 19580707, apresentou contestação, Id 

19939190. Preliminarmente alegou em sua defesa o banco a falta de 

interesse processual, aduzindo a impossibilidade jurídica do pedido, por 

ausência de onerosidade excessiva. Adentrando ao mérito, refutou os 

argumentos do requerente, pedindo pela improcedência da ação. Acostou 

à defesa documentos. Devidamente intimado o requerente para apresentar 

impugnação à contestação, manifestou-se na petição de Id 20395629. Pela 

decisão de Id 21994059 foram as partes devidamente intimadas a 

especificarem as provas que ainda pretendiam produzir, tendo apenas o 

requerente manifestado pelo julgamento antecipado da lide. Pela decisão 

de Id 26249939 intimou o Juízo as partes para manifestarem sobre a 

possibilidade de realização de acordo nos autos, tendo ambos 

manifestado desinteresse na audiência de conciliação. Vieram-me os 

autos conclusos. É o relatório. Fundamento e Decido. Trata-se de ação 

revisão contratual promovida por Emerson Sanabria Carvalho em face de 

BV Financeira S/A – Crédito, Financiamento e Investimento na qual o 

requerente pleiteia a revisão de contrato firmado entre as partes. Afirmou 

o requerente que firmou com o requerido contratos de empréstimo, sob nº 

181816028, 189537191 e 189243575, que alega conter cláusulas 

abusivas, tais como a cobrança de tarifas administrativas, enumerando as 

“tarifas de confecção/renovação de contrato”, “serviços de terceiros” e 

“registros”, pedindo pela revisão dos contratos e restituição do indébito. 

Em decisão interlocutória proferida no Id 18720022, foram concedidos ao 

requerente os benefícios da justiça gratuita, invertido o ônus da prova e 

determinada a citação do requerido. Na petição de Id 19520989, pediu o 

requerente pela emenda à inicial, postulando pela inclusão no polo passivo 

da demanda do Banco BMG Itaú Consignado. - Do pedido de emenda e 

inclusão no polo passivo do Banco BMG Itaú Consignado. No que tange ao 

pedido de emenda, tenho que não merece guarida. Com efeito, entendo 

pela impossibilidade de cumulação de pedidos de revisão perante diversos 

réus. Pois bem, dispõe o art. 327 do Código de Processo Civil que "É 

permitida a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de 

vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão". Assim, em vista 

de que a relação jurídica é uma, é possível discutir na mesma lide a 

readequação dos contratos, no entanto, não é possível discutir diversos 

contratos de relações jurídicas distintas, cada qual com suas cláusulas e 

causa de pedir, de modo que a reunião em um processo de inúmeras 

revisionais em desfavor de vários réus fere o ordenamento jurídico e 

causa tumulto no processo, podendo ainda, embaraçar a defesa da parte 

autora. Como exemplo do que foi dito, destaco a lição do emérito 

processualista Humberto Theodoro Junior em sua obra Curso de Direito 

Processual Civil, in verbis: "O réu terá de ser único quando entre os 

pedidos cumulados houver apenas compatibilidade, mas não conexidade, 

como, por exemplo se dá com a cobrança numa só causa de diversas 

faturas oriunda de diferentes vendas mercantis. Nesse caso só se há de 

se pensar na cumulação porque os diferentes negócios, embora distintos, 

são todos de responsabilidade do mesmo comprador. Seria inimaginável, 

contudo, a reunião, numa só ação, de múltiplas faturas sacadas contra 

diferentes compradores apenas por se encontrar o mesmo credor na 

posição de autor.” (2006, p. 399) (Grifo nosso) Nesse sentido, importante 

registrar jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in 

verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL 

E ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS C/C SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM 

FOLHA DE PAGAMENTO QUE SUPEREM O LIMITE LEGAL DE 30% DOS 

VENCIMENTOS LÍQUIDOS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA - 

CUMULAÇÃO DE PEDIDOS CONTRA DIVERSOS RÉUS - IMPOSSIBILIDADE - 
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ART. 292 DO CPC - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL - 

MATÉRIA CONHECIDA DE OFÍCIO EM QUALQUER GRAU DE JURISDIÇÃO - 

APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART.267, IV, DO CPC – RECURSO 

PREJUDICADO.”.(Agravo de Instrumento n. 115489/20013, Relator 

Desembargador Rubens de Oliveira Santos, Sexta Câmara Cível, TJMT, 

julgado em 11/12/2013.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

REVISÃO CONTRATUAL – CUMULAÇÃO DE PEDIDOS - RÉUS DIVERSOS – 

IMPOSSIBILIDADE – RELAÇÕES JURIDICAS DISTINTAS – FALTA DE 

PRESSUPOSTO PROCESSUAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO - RECURSO 

PROVIDO. De acordo com o artigo 292 do Código de Processo Civil, é 

possível a cumulação de pedidos em um único processo, desde que 

contra o mesmo réu. A ausência de pressuposto de constituição e 

desenvolvimento válido do processo leva a sua extinção sem resolução 

do mérito.” (TJMT – AI 30552/2013, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE 

PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/09/2013, Publicado 

no DJE 26/09/2013) E ainda, julgado do Superior Tribunal de Justiça: 

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. NÃO 

CONFIGURADA. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. FUNDAMENTOS 

FÁTICO-JURÍDICOS DISTINTOS. DIVERSIDADE DE RÉUS. IMPOSSIBILIDADE. 

ARTS. 46 E 292 DO CPC. 1. A solução integral da controvérsia, com 

fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. No 

âmbito da autorização processual, contida no art. 292 do CPC combinada 

com a regra contida no art. 46 do mesmo diploma legal – consectárias do 

princípio da efetividade e economia processuais -, não se encontra a 

possibilidade de cumulação de pedidos diversos, sob fundamentos 

fático-jurídicos distintos e não relacionados entre si, contra réus diversos. 

3. Recurso especial não provido. (REsp 1202556/MG, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/12/2010, DJe 02/02/2011). 

Desta forma, indefiro o pedido de emenda à inicial. Devidamente citado, o 

requerido Banco BMG S/A, consoante aviso de recebimento de Id 

19580707, apresentou contestação, Id 19939190. Preliminarmente alegou 

em sua defesa o banco a falta de interesse processual, aduzindo a 

impossibilidade jurídica do pedido, por ausência de onerosidade 

excessiva. - Da preliminar de falta de interesse de agir Em sua defesa, 

alegou o banco requerido preliminarmente a carência da ação por suposta 

falta de interesse de agir, aduzindo a impossibilidade jurídica do pedido. 

Inconsistente a preliminar. Apesar dos substanciosos argumentos 

expendidos pelo banco, tenho que não merece guarida. Com efeito, 

entendo presente o interesse processual, porquanto a medida judicial 

requerida atende ao binômio - necessidade-utilidade. Ademais, entendo 

que é perfeitamente possível o pedido de revisão do contrato, na medida 

em que a parte se vê diante da necessidade de recorrer ao poder 

judicante na busca de proteção a um direito seu pretensamente violado, 

utilizando para isso do procedimento processual adequado, não havendo 

assim porque falar em carência da ação, por inépcia da inicial. Logo, não 

se evidencia a alegada carência de ação, por ausência de interesse 

processual, porquanto a medida judicial requerida atende ao binômio - 

necessidade-utilidade. Deste modo rejeito a preliminar arguida. MÉRITO As 

questões aqui em discussão não estão a exigir dilação probatória por 

envolverem matéria exclusivamente de direito, possibilitando assim o 

julgamento do processo no estado em que se encontra, de conformidade 

com a previsão contida no artigo 355, inciso I do CPC. Passo à análise do 

mérito da presente ação. Da aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor Conforme já determinado na decisão de Id 18720022, tenho 

como incidente o Código de Defesa do Consumidor aos contratos 

bancários. E de consequência, a inversão do ônus da prova. DA 

DECLARAÇÃO GENÉRICA DE CLÁUSULAS ABUSIVAS NOS CONTRATOS 

FIRMADOS ENTRE AS PARTES O art. 141 do Código de Processo Civil 

reproduz o brocardo do direito romano sententia debet esse libello 

conformis. Assim, o mister do julgador restringe-se à tutela reclamada pelo 

particular, permitindo-se-lhe de conhecer pedidos genéricos somente nos 

casos do art. 324 da mesma Carta, o que não é o caso dos autos. Logo, 

tendo em vista que era possível à parte autora determinar as cláusulas 

que entende abusivas (fazendo-o através da leitura do contrato), 

somando-se ao teor do enunciado n.º 381 do Superior Tribunal de 

Justiça[1], vão indeferidos os pedidos genéricos. Inicialmente, destaco que 

a revisão contratual é um direito que assiste à parte requerente, diante da 

pretensão de rever as cláusulas contratuais que entende serem abusivas, 

e que por essa razão a fizeram pagar mais do que supostamente devia. - 

Da Tarifa de Cadastro (TC) Acerca da taxa de contrato, o Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, no exame do Recurso Especial n.º 

1.251.331/RS (2011/0096435-4), representativo da controvérsia repetitiva 

relativa à legitimidade da cobrança das tarifas administrativas para a 

concessão e a cobrança de créditos objetos de contratos bancários, 

comumente identificadas pelas siglas TAC e TEC e de pagamento 

parcelado do imposto sobre operações financeiras (IOF), firmou as 

seguintes teses, para efeitos dos artigos 1.036 a 1.041, do CPC: 1ª Tese: 

Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da 

Resolução CMN2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura 

de crédito (TAC) e de emissão de carnê(TEC), ou outra denominação para 

o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso 

concreto; 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 

30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas 

físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma 

padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais 

tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e 

da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o 

mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro 

expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade 

monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento 

entre o consumidor e a instituição financeira; 3ª Tese: Podem as partes 

convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de 

Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, 

sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. Importante destacar a 

distinção feita no voto condutor do v. acórdão entre a Tarifa de Cadastro e 

a Tarifa de Abertura de Crédito, ressaltando que a TAC era cobrada sobre 

qualquer operação de crédito, mesmo que o tomador já fosse cliente do 

estabelecimento bancário, o que agora é vedado. Já a Tarifa de Cadastro 

somente pode incidir no início do relacionamento entre o cliente e a 

instituição financeira e tem como justificativa a necessidade de ressarcir 

os custos com pesquisas em cadastros e bancos de dados. In casu, 

observo que questiona o requerente os contratos de empréstimo firmados 

entre as partes, sob nº 181816028, 189537191 e 189243575. Em todos os 

contratos foram cobradas tarifas de cadastro/confecção/renovação. No 

contrato de nº 181816028, constante do Id 18689683, houve cobrança no 

valor de R$ 30,00 (trinta reais). No contrato de nº 189537191, constante 

do Id 18689684, houve cobrança no valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco 

reais). E no contrato de nº 189243575, constante do Id 18689685, houve 

cobrança no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). Não havendo nos autos 

alegações de que o cliente já tinha cadastro perante o banco requerido, é 

mister declarar a legalidade da cobrança da referida Tarifa de Cadastro. 

Bem ainda, entendo que o banco faz diversas verificações a fim de 

efetivar o contrato, necessárias à confecção do contrato. Assim, a 

ementa do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul: 

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO 

REVISIONAL. 1. JUROS REMUNERATÓRIOS. A estipulação de juros 

remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica 

abusividade" (Súmula n° 382/STJ). In casu, reconhecida a abusividade da 

cláusula contratada, limitam-se os juros praticados à taxa média de 

mercado, conforme a tabela do Bacen em operações da espécie. 2. 

CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. Contrato celebrado após 

31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17, 

revigorada pela medida provisória n. 2.170-36. Incidência. Existência de 

cláusula expressa. Taxa de juros anual superior ao duodécuplo da 

mensal, nos termos do Resp nº 973827/RS. 3. COMISSÃO DE 

PERMANÊNCIA. Previsão expressa no contrato. Licitude da cobrança, 

sendo vedada, entretanto, a cumulação com correção monetária, juros 

remuneratórios, juros moratórios e multa, durante o período de 

inadimplemento contratual. 4. TARIFA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS 

e CUSTÓDIA DE CHEQUES. Nos termos da Resolução nº 3919/2010, do 

BACEN, existindo pactuação expressa em relação às tarifas, não há 

ilegalidade em sua cobrança. Ademais, consoante posicionamento firmado 

pelo STJ, somente com a demonstração cabal de vantagem exagerada por 

parte do agente financeiro é que podem ser consideradas ilegais e 

abusivas. In casu, existência de cláusula expressa e ausência de 

comprovação de abusividade. 5. TARIFA DE CADASTRO (TC). É válida a 

Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo 

padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada 

no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. 

Ademais, deve estar expressamente contratada e seu montante não se 

revelar excessivo. Entendimento firmado pelo STJ, REsp nº 1251331. In 

casu, há cláusula expressa e o valor não se mostra excessivo. 6. IOF. 

LEGALIDADE DA COBRANÇA, INCLUSIVE DILUÍDO NAS PARCELAS DO 
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MÚTUO. Não é ilegal a inclusão do imposto nas parcelas do mútuo, o qual 

já foi recolhido pela instituição financeira. Entendimento firmado pelo STJ, 

REsp nº 1251331. 7. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA e CADASTROS 

DE INADIMPLENTES. Impõe-se descaracterizar a mora diante do 

reconhecimento da abusividade de encargos da normalidade, assim como 

vedar a inscrição do nome da consumidora nos cadastros de 

inadimplentes. 8. COMPENSAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. 

Possibilidade. 9. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA, JUROS DE MORA e 

MULTA. Ausência de interesse recursal ao demandado no ponto. 

APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU 

CONHECIDA EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70054027768, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Fernando Flores Cabral Junior, Julgado em 

29/01/2014) (grifo nosso) Destarte, tendo o Colendo STJ decidido que 

permanece legítima a cobrança da Tarifa de Cadastro, cujo fato gerador é 

a “realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de 

dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações 

necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta 

de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de 

crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada 

cumulativamente", não há como acolher a pretensão da requerente acerca 

da exclusão do pagamento da referida taxa, portanto, mantenho a referida 

taxa contratada. - Das Demais Tarifas Bancárias No que tange às demais 

cobranças questionadas pelo autor, das taxas de serviço de terceiro e de 

registro, tenho que merece parcial acolhimento o pedido do autor. Os 

serviços prestados pelas instituições financeiras estão sujeitos ao poder 

regulamentar do Conselho Monetário Nacional, sendo remunerados por 

meio das tarifas disciplinadas na Resolução-CMN 3.518/2007, compilada e 

revogada pela Resolução-CMN 3.919/2010. As tarifas são especificadas 

conforme o tipo de serviço prestado pela instituição financeira, prioritário, 

diferenciado ou especial (serviços essenciais não podem ser objeto de 

tarifa). Os serviços prestados por terceiros, por sua vez, não são 

regulamentados pelo Conselho Monetário Nacional, podendo ser cobrados 

pelas instituições financeiras, a título de ressarcimento de despesa. O 

capital já é remunerado pelos juros, em cujo arbitramento são 

considerados: os custos da captação do recurso, as despesas 

operacionais e o risco envolvido na operação, pelo que tal cobrança 

constitui bis in idem. Assim, a ausência de causa jurídica aceitável para a 

cobrança acarreta excessiva onerosidade para o consumidor, o que é 

vedado pelo art. 51, IV, do CDC, que se encontra vazado nos seguintes 

termos, in verbis: “Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as 

cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços 

que: (...) IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, 

que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam 

incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;” Entendimento este 

sedimentado na Corte de Justiça do Tribunal de Justiça do Distrito Federal 

e Territórios, conforme segue: AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO DE 

REVISÃO DE CLÁUSULAS -TARIFAS BANCÁRIAS - GRAVAME 

ELETRÔNICO. 1) Desde a Resolução CRM 3.518/2007, é possível a 

cobrança de tarifas nos contratos de operação de crédito e de 

arrendamento mercantil, desde que o fato gerador esteja previsto em ato 

normativo do Banco Central e no contrato, conforme jurisprudência do STJ 

(REsp 1255573 e REsp 1251331). 2) Desde a Resolução CRM 3.518/2007, 

é possível a cobrança de tarifa de cadastro, para o início da relação 

jurídica, considerando a sua previsão expressa, bem como a definição do 

seu fato gerador. 3) Não cabe a estipulação de ressarcimento de serviço 

prestado por terceiro - incluídas as despesas relativas a registro do 

contrato, gravame, avaliação, promotor de venda, "serviços de terceiros" 

etc - diante da vedação estabelecida na Resolução 3954/2011, 

considerando que se trata de repasse de custo inerente à atividade 

principal da instituição bancária, além de violar os princípios da publicidade 

e da transparência previstos no CDC. (Acórdão n.747225, 

20120111392707APC, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2ª Turma Cível, 

Data de Julgamento: 11/12/2013, Publicado no DJE: 07/01/2014. Pág.: 161) 

(grifo nosso) “São abusivas as taxas de gravame eletrônico, de avaliação 

de bens, de serviços de terceiros e de registro porque constituem 

despesas inerentes a atividade da instituição financeira e não configura 

contraprestação a serviço.” (APC 20120110687254, Relator: ANTONINHO 

LOPES, 4ª Turma Cível, Data de Julgamento: 15/05/2013, Publicado no DJE: 

08/10/2013) (grifo nosso) No tocante às referidas tarifas questionadas 

pelo autor, a tarifa de serviço de terceiro, no contrato de nº 181816028, 

constante do Id 18689683, cobrada no valor de R$ 141,39 (cento e 

quarenta e um reais e trinta e nove centavos). No contrato de nº 

189537191, constante do Id 18689684, cobrada no valor de R$ 150,00 

(cento e cinquenta reais). E no contrato de nº 189243575, constante do Id 

18689685, houve cobrança no valor de R$ 102,68 (cento e dois reais e 

sessenta e oito centavos). A matéria foi devidamente analisada pelo 

Superior Tribunal de Justiça, no recurso repetitivo, REsp 1578553/SP, se 

enquadrando em cobrança genérica, afrontando o Código de Defesa do 

Consumidor, uma vez que deixou de especificar o serviço 

especificamente prestado pelo terceiro. É bem de ver que a regulação 

bancária utilizou-se da expressão genérica "serviços de terceiros" tão 

somente em virtude da impossibilidade de se elencar todos os serviços de 

terceiros passíveis de serem agregadas aos contratos bancários. 

Deveras, a especificação do serviço contratado é direito previsto no art. 

6º, inciso III, do CDC, como também o direito à informação adequada sobre 

os acréscimos do financiamento, conforme se verifica nos enunciados 

normativos abaixo transcritos: Art. 6º. São direitos básicos do 

consumidor: (...) III - a informação adequada e clara sobre os diferentes 

produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, 

características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem 

como sobre os riscos que apresentem; Art. 52. No fornecimento de 

produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de 

financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros 

requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre: I - preço do produto 

ou serviço em moeda corrente nacional; II - montante dos juros de mora e 

da taxa efetiva anual de juros; III - acréscimos legalmente previstos; IV - 

número e periodicidade das prestações; V - soma total a pagar, com e 

sem financiamento. (sem grifos no original) Com base nesses enunciados 

normativos, verifica-se que a cobrança genérica por serviços prestados 

por terceiros, além de não encontrar amparo na regulação bancária, 

malfere o Código de Defesa do Consumidor. E para tanto, colaciono o 

julgado em recurso repetitivo, proferido pelo STJ: EMENTA: RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA 

POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO 

DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR 

SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA 

REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO 

CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE 

E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO 

EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA 

ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. 

DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a 

partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja 

diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito 

das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 

1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança 

de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a 

especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade 

da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do 

correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, 

data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a 

cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da 

onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado 

em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de 

despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da 

cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade 

de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO 

CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por 

onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros 

("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, 

mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de 

avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL 

PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE 

TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 

06/12/2018) Logo, declaro a nulidade das cobranças das taxas de serviço 

de terceiro, nos contratos de empréstimos firmados pelo autor. Com efeito, 

ante o reconhecimento de cobrança ilegal, impõe-se a restituição dos 

valores despendidos, sob pena de ensejar o enriquecimento sem causa 

por parte da instituição financeira. Com fundamento no julgado 

supracitado, proferido pelo STJ, tenho que deve ser indeferido o pedido de 

reconhecimento de abusividade da cláusula de tarifa de registro de 

contrato, cobradas no contrato de nº 181816028, constante do Id 

18689683, no valor de R$ 280,20 (duzentos e oitenta reais e vinte 
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centavos). Já no contrato de nº 189537191, constante do Id 18689684, 

cobrada no valor de R$ 258,60 (duzentos e cinquenta e oito reais e 

sessenta centavos). E no contrato de nº 189243575, constante do Id 

18689685, houve cobrança no valor de R$ 289,80 (duzentos e oitenta e 

nove reais e oitenta centavos). A matéria também foi devidamente 

analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, no recurso repetitivo, REsp 

1578553/SP. Acerca da controvérsia, entendeu o STJ que a cobrança 

pelo registro do contrato corresponde a um serviço efetivamente 

prestado, pois o banco efetivamente efetua o gravame do veículo, 

realizando registro junto ao órgão de trânsito, passando a constar no 

documento do veículo. Assim, não verificando aquele E. Tribunal de 

Justiça, abusividade na cobrança das referidas tarifas, que tratam do 

registro do gravame do veículo junto ao Detran/MT. E para tanto, acosto a 

decisão proferida pelo STJ no citado recurso: EMENTA: RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA 

POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO 

DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR 

SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA 

REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO 

CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE 

E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO 

EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA 

ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. 

DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a 

partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja 

diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito 

das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 

1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança 

de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a 

especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade 

da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do 

correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, 

data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a 

cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da 

onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado 

em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de 

despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. Abusividade da 

cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. Possibilidade 

de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO 

CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por 

onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros 

("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, 

mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de 

avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL 

PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ - REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO 

DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 

06/12/2018) Desta forma, mantenho as cobranças das tarifas de registro 

de contrato, uma vez que cobradas por serviços efetivamente prestados. 

Da Repetição de Indébito Registro que a repetição do indébito é 

consequência lógica da redefinição do débito operada a partir da revisão 

do contrato. Assim, no caso, deve ser deferido. Isso porque limitados os 

juros e afastados os encargos abusivos, na prática, haverá repetição do 

indébito, caso cabalmente demonstrado o pagamento a maior. Assim 

entende a jurisprudência: “REVISIONAL. CONTRATOS DE ABERTURA DE 

CRÉDITO. DESCONTO DE DUPLICATAS. PRELIMINAR. LIMITES DA 

REVISÃO. A RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO DE ABERTURA 

DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE (CHEQUE ESPECIAL) NÃO IMPORTA 

EM NOVAÇÃO, HAJA VISTA A UNICIDADE E A CONTINUIDADE DA 

RELAÇÃO NEGOCIAL ENTRE AS PARTES, POSSIBILITANDO A REVISÃO 

JUDICIAL DE TODA A RELAÇÃO CONTRATUAL. JUROS 

REMUNERATÓRIOS. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CLÁUSULAS A 

LIMITAR OS JUROS PRATICADOS DE FORMA ELEVADA, COM 

FUNDAMENTO NO CDC. CAPITALIZAÇÃO. E AFASTADA A 

CAPITALIZAÇÃO MENSAL, UMA VEZ AUSENTE AUTORIZAÇÃO LEGAL, 

SENDO PERMITIDA NA FORMA ANUAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. É 

ILEGAL QUANDO ESTIPULADA EM ÍNDICE ABERTO, SUJEITO AO 

EXCLUSIVO ARBÍTRIO DE UMA DAS PARTES, FORTE O DISPOSTO NO 

ART. 115, DO CÓDIGO CIVIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. O PARAGRAFO 

ÚNICO DO ART. 42 DO CDC NÃO EXIGE A PROVA DO PAGAMENTO COM 

ERRO, BASTANDO A COBRANÇA DE QUANTIA INDEVIDA PARA 

POSSIBILITAR A DEVOLUÇÃO DO EXCESSO, QUE DEVERÁ SER IGUAL 

AO PAGO A MAIOR E NÃO EM DOBRO, UMA VEZ AUSENTE A MA-FÉ DO 

BANCO.” (APELAÇÃO CÍVEL Nº 70006947238, DÉCIMA SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: PAULO AUGUSTO 

MONTE LOPES, JULGADO EM 24/09/2003). Eventualmente, comprovados 

pagamentos a maior e indevidos, mostra-se possível à repetição do que foi 

pago, mas não em dobro, na forma simples. Antes da repetição de 

indébito, todavia, deve haver a compensação, nos termos do art. 369 do 

Código Civil. Dos danos morais No tocante ao pedido do autor para 

ressarcimento dos danos morais sofridos, tenho que não merece 

acolhimento. No que tange à pretensão da requerente em ser ressarcido 

por perdas e danos, totalmente descabida, uma vez que para a 

caracterização do dano moral deve-se levar em conta a violação dos 

direitos da personalidade e, na medida em que os direitos da 

personalidade estão sustentados na dignidade da pessoa humana, então 

o dano moral viola a própria dignidade humana. Não constatei, a partir da 

narração dos fatos constante da exordial, qualquer mácula à reputação da 

requerente, ou à sua segurança e tranquilidade, pois o fato de a 

requerente ter tido dissabores, não se caracteriza dano moral algum, 

posto que, o dano moral é mais do que isso, a prova do dano moral é a 

prova da violação do dano a personalidade (dor, vexame, humilhação...), 

quando causa um distúrbio anormal na vida do indivíduo, o que não 

ocorreu, no presente caso. Observo que dos elementos trazidos pela 

parte requerente aos presentes autos, não restou configurado o dano 

moral, portanto, não merece guarida o seu pedido em ser compensada em 

indenização a título de dano moral, por falta de elementos configuradores 

do dano capaz de ensejar o surgimento de um dever de indenização. 

Também, não ficou comprovado qualquer dano material à requerente, 

como narra em sua exordial, nem mesmo no decorrer do processo. Neste 

sentido: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DANOS MATERIAIS. ÔNUS 

DA PROVA. JUSTIÇA GRATUITA. CUSTAS E HONORÁRIOS. 

EXIGIBILIDADE SUSPENSA. 1. O ônus da prova cabe ao autor quanto aos 

fatos que embasam a sua pretensão (CPC, art. 333, I). A ausência de 

comprovação acerca dos alegados prejuízos financeiros implica no 

indeferimento do pedido de indenização por danos materiais. 2. Ainda que 

a parte venha a litigar sob o pálio da gratuidade de justiça, impõe-se a 

condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, cuja 

exigibilidade fica suspensa enquanto o beneficiário não apresentar 

condições de suportar os honorários sem prejuízo do seu sustento ou da 

família, o que ocorre pelo prazo de cinco anos (Lei 1.060/50, art. 12). 3. 

Apelação conhecida e improvida. (Acórdão n. 601871, 

20060110625609APC, Relator GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 3ª Turma 

Cível, julgado em 05/07/2012, DJ 11/07/2012 p. 92) DISPOSITIVO Isso 

posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, nos termos 

do artigo 487, I do Código de Processo Civil, e, de consequência, 

determino que: 1. Mantenho a contratação da Tarifa de Cadastro, em todos 

os contratos questionados: de nº 181816028, constante do Id 18689683, 

contrato de nº 189537191, constante do Id 18689684 e contrato de nº 

189243575, constante do Id 18689685, em vista da sua legalidade. 2. No 

tocante à tarifa de serviços de terceiro, declaro a nulidade da cobrança, 

por tratar-se de tarifa genérica. Assim, declaro a nulidade da cobrança no 

contrato de nº 181816028, constante do Id 18689683, cobrada no valor de 

R$ 141,39 (cento e quarenta e um reais e trinta e nove centavos). Da 

mesma forma, no contrato de nº 189537191, constante do Id 18689684, 

cobrada no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). E no contrato de 

nº 189243575, constante do Id 18689685, houve cobrança no valor de R$ 

102,68 (cento e dois reais e sessenta e oito centavos). Devendo as 

referidas taxas serem restituídas ao requerente, na forma simples, 

acrescida de correção monetária pelo INPC desde a data da contratação e 

juros de 1% ao mês contados a partir da citação. 3. Mantenho a cobrança 

da tarifa de registro de contrato, cobradas no contrato de nº 181816028, 

constante do Id 18689683, no valor de R$ 280,20 (duzentos e oitenta reais 

e vinte centavos). Já no contrato de nº 189537191, constante do Id 

18689684, cobrada no valor de R$ 258,60 (duzentos e cinquenta e oito 

reais e sessenta centavos). E no contrato de nº 189243575, constante do 

Id 18689685, houve cobrança no valor de R$ 289,80 (duzentos e oitenta e 

nove reais e oitenta centavos). 4. Mantenho as demais cláusulas dos 

contratos. Considerando que o banco requerido decaiu de parte mínima de 

seus pedidos, condeno o requerente ao pagamento das custas do 

processo e honorários advocatícios da parte contrária, os quais fixo em 

20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, de acordo com a 

regra traçada no §2º do art. 85 e parágrafo único do artigo 86, ambos do 

Código de Processo Civil, que ficará suspenso por ser beneficiário da 

justiça gratuita, nos termos do artigo 12 da Lei n. 1.060/50. Decorrido o 
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prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos com as cautelas devidas. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 03 de março de 2020. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário [1] “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de 

ofício, da abusividade das cláusulas.”

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006028-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO DIAS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1006028-94.2019.8.11.0041. Vistos etc. Ante a notícia do 

cumprimento do acordo vinda junto ao Id 26866879, homologo por 

sentença, para que surtam seus devidos e legais efeitos, o acordo 

celebrado pelas partes instrumentalizado junto ao Id 22228690. Em 

consequência, julgo e declaro extinto o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de 

Processo Civil. Deixo de proceder à liberação de eventuais penhoras, 

hipotecas, restrições junto ao DETRAN e aos demais órgãos de proteção 

ao crédito, tendo em vista, não haver nenhum ofício expedido por este 

juízo solicitando a inclusão de restrições àqueles órgãos. No tocante ao 

pedido de baixa do gravame do veículo junto ao Id 22228690, por se tratar 

de averbação não determinada por este juízo, mas decorrente da própria 

alienação fiduciária, cabe ao banco liberar o veículo da restrição 

administrativa. Ainda, de acordo com o art. 90, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas 

processuais finais. Honorários advocatícios conforme pactuado. Ante a 

renúncia ao prazo recursal, dê-se baixa no distribuidor e arquivem-se os 

autos com as cautelas de praxe. P.R.I. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 03 de março de 2020. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005825-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO LEONIDIO LEITE GARCIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1005825-35.2019.8.11.0041. Vistos etc. Homologo por 

sentença, para que surtam seus devidos e legais efeitos, o acordo 

celebrado pelas partes instrumentalizado junto ao Id 28177054. Em 

consequência, julgo e declaro extinto o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de 

Processo Civil. Deixo de oficiar ao DETRAN, tendo em vista, não haver 

nenhum ofício expedido por este juízo solicitando a inclusão de restrições 

àquele órgão. No tocante ao pedido de baixa do gravame do veículo junto 

ao Id 28177054 - pág. 1, por se tratar de averbação não determinada por 

este juízo, mas decorrente da própria alienação fiduciária, cabe ao banco 

liberar o veículo da restrição administrativa. Ainda, de acordo com o art. 

90, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, as partes ficam 

dispensadas do pagamento das custas processuais finais. Honorários 

advocatícios conforme pactuado. Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa 

no distribuidor e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. P.R.I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

Le/Cuiabá, 03 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010986-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO VELEDA DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1010986-26.2019.8.11.0041. Vistos etc. Álvaro Veleda da Cruz 

ajuizou Ação Declaratória de Cláusula Abusiva (Retenção de Salário) com 

Restituição de Valores e Concessão de Tutela de Urgência c/c Danos 

Morais em face de Banco do Brasil S/A. Afirmou o requerente que é 

correntista do requerido, possuindo a conta salário n. 118729-5, agência 

1216-5. Aduziu que firmou com o requerido vários empréstimos bancários 

no ano de 2016 e 2017. E por problemas financeiros ficou impossibilitado 

de quitar as faturas dos parcelamentos feitos, restando inadimplente com 

o Banco. Alegou que o banco requerido nos meses de fevereiro e 

março/2019 reteve a integralidade do salário do requerente no valor de R$ 

3.781,96 (três mil setecentos e oitenta e um reais e noventa e seis 

centavos). Requereu, em sede de tutela antecipada, fosse determinado ao 

banco requerido que restituísse o valor integral debitado em sua conta 

corrente referente aos meses de fevereiro e março/2019, que valores 

futuros não venham a ser descontados indevidamente diretamente na 

referida conta corrente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a 

inversão do ônus da prova. Pediu o ressarcimento pelos danos morais que 

alega ter sofrido. No mérito pleiteou a procedência da ação, com 

declaração de retenção abusiva do salário e restituição do valor pago 

indevidamente em dobro, bem como a condenação do requerido ao 

ressarcimento por danos morais sofridos e ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios. Protestando pelos meios de prova 

admitidos, deu à causa o valor de R$ 43.651,96 (quarenta e três mil, 

seiscentos e cinquenta e um reais e noventa e seis centavos). Com a 

inicial, acostou documentos. Em decisão interlocutória proferida no Id 

18814181, foram concedidos ao requerente os benefícios da justiça 

gratuita, invertido o ônus da prova, indeferido o pleito de tutela antecipada 

e determinada a citação do requerido. Devidamente citado, o requerido, 

consoante aviso de recebimento de Id 19915765, apresentou contestação, 

Id 20437161. Preliminarmente alegou em sua defesa o banco a carência da 

ação, por falta de interesse de agir. Adentrando ao mérito, refutou os 

argumentos do requerente, aduzindo tratar-se o desconto efetuado em 

28/02/2019, no valor de R$ 1.620,14, que se refere as parcelas do 

empréstimo, modalidade CDC BB CRED SALÁRIO nº 844353692, parcelas 

19 a 26, vencidas em 2016 e 2017, defende a inexistência de conduta 

ilícita, pedindo pela improcedência da ação. Acostou à defesa 

documentos, dentre eles o contrato firmado entre as partes e os extratos 

bancários da conta do autor. Devidamente intimado o requerente para 

apresentar impugnação à contestação, manifestou-se na petição de Id 

21753889. Pela decisão de Id 26263775 foram as partes devidamente 

intimadas a especificarem as provas que ainda pretendiam produzir, tendo 

apenas o requerente manifestado pelo julgamento antecipado da lide, 

aduzindo não ter mais provas a produzir. Vieram-me os autos conclusos. 

É o relatório. Fundamento e Decido. Trata-se de ação revisão contratual 

promovida por Alvaro Veleda da Cruz em face de Banco do Brasil S/A na 

qual o requerente pleiteia a declaração de retenção abusiva do salário e 

restituição do valor pago indevidamente em dobro, bem como a 

condenação do requerido ao ressarcimento por danos morais sofridos. 

Afirmou o requerente que é correntista do requerido, possuindo a conta 

salário n. 118729-5, agência 1216-5. Aduziu que firmou com o requerido 

vários empréstimos bancários no ano de 2016 e 2017. E por problemas 

financeiros ficou impossibilitado de quitar as faturas dos parcelamentos 

feitos, restando inadimplente com o Banco. Aduziu a retenção abusiva de 

seu salário, restituição do valor retido e ressarcimento pelos danos morais 

que alega ter sofrido. Em decisão interlocutória proferida no Id 18814181, 

foram concedidos ao requerente os benefícios da justiça gratuita, invertido 

o ônus da prova, indeferido o pleito de tutela antecipada e determinada a 
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citação do requerido. Devidamente citado, o requerido, consoante aviso de 

recebimento de Id 19915765, apresentou contestação, Id 20437161. 

Devidamente intimado o requerente para apresentar impugnação à 

contestação, manifestou-se na petição de Id 21753889, pedindo pelo 

reconhecimento da onerosidade excessiva do contrato, alegando a 

impossibilidade do cumprimento integral do contrato e pedindo a limitação a 

30% (trinta por cento) da retenção do salário. Antes de analisar a 

preliminar do banco, passo à análise do pedido do autor constante da 

impugnação. Sabe-se que em sede de impugnação não pode o autor 

inovar o pedido. Na forma descrita no art. 329 do Código de Processo Civil, 

não pode o autor modificar o pedido ou a causa de pedir, uma vez que 

totalmente extemporâneo. Com efeito, na citação ocorre a estabilização do 

processo, a lide exposta pelo autor, passa a ser objeto do processo, e 

ocorre fixação do objeto do processo, tanto no que se refere aos seus 

elementos subjetivos, quanto objetivos. Em consequência, desde então 

não se permite a modificação do pedido ou da causa de pedir. Assim, 

indefiro o pedido do autor para modificação do pedido, de ação 

declaratória para limitação dos descontos de salário. Passo à análise da 

preliminar arguida pelo banco requerido. Preliminarmente alegou em sua 

defesa o banco a carência da ação, por falta de interesse de agir. - Da 

preliminar de falta de interesse de agir Em sua defesa, alegou o banco 

requerido preliminarmente a carência da ação por suposta falta de 

interesse de agir, aduzindo que as partes contrataram e que o desconto 

foi realizado na modalidade contratada. Inconsistente a preliminar. Apesar 

dos substanciosos argumentos expendidos pelo banco, tenho que não 

merece guarida. Com efeito, entendo presente o interesse processual, 

porquanto a medida judicial requerida atende ao binômio - 

necessidade-utilidade. Ademais, entendo que é perfeitamente possível o 

pedido de declaração de retenção abusiva do salário, na medida em que a 

parte se vê diante da necessidade de recorrer ao poder judicante na 

busca de proteção a um direito seu pretensamente violado, utilizando para 

isso do procedimento processual adequado, não havendo assim porque 

falar em carência da ação, por inépcia da inicial. Logo, não se evidencia a 

alegada carência de ação, por ausência de interesse processual, 

porquanto a medida judicial requerida atende ao binômio - 

necessidade-utilidade. Bem ainda, verifico que o argumento do banco 

confunde-se com o mérito da causa. Deste modo rejeito a preliminar 

arguida. MÉRITO As questões aqui em discussão não estão a exigir 

dilação probatória por envolverem matéria exclusivamente de direito, 

possibilitando assim o julgamento do processo no estado em que se 

encontra, de conformidade com a previsão contida no artigo 355, inciso I 

do CPC. Passo à análise do mérito da presente ação. Da aplicação do 

Código de Defesa do Consumidor Conforme já determinado na decisão de 

Id 18814181, tenho como incidente o Código de Defesa do Consumidor aos 

contratos bancários. E de consequência, a inversão do ônus da prova. 

Adentrando ao mérito da contestação, vejo que o banco requerido refutou 

os argumentos do requerente, aduzindo tratar-se o desconto efetuado em 

28/02/2019, no valor de R$ 1.620,14, referente às parcelas do 

empréstimo, modalidade CDC BB CRED SALÁRIO nº 844353692, parcelas 

19 a 26, vencidas em 2016 e 2017, defendendo a inexistência de conduta 

ilícita, pedindo pela improcedência da ação. Anoto que o banco acostou à 

defesa documentos, dentre eles o contrato firmado entre as partes e os 

extratos bancários da conta do autor. Assim, verifico coerência nos 

argumentos do banco. Não merece guarida a alegação sobre a retenção 

de verbas para pagamento de empréstimos na conta salário, uma vez que 

a cobrança foi realizada conforme previsto nas Cláusulas Gerais do 

Contrato de Abertura de Crédito Rotativo, acostada pelo banco junto à 

defesa, que autoriza o banco a realizar débitos em quaisquer contas do 

cliente para pagamento de dívidas. Além de ser permitido o desconto em 

conta salário pela Resolução nº 3402 do BACEN (anexa), segundo a qual 

“§ 1º A vedação à cobrança de tarifas referida no inciso I aplica-se, 

inclusive, às operações de: “[...] II - transferências dos créditos para 

outras instituições, quando realizadas pelos beneficiários pelo valor total 

creditado, admitida a dedução de eventuais descontos com eles 

contratados para serem realizados nas contas de que trata o art. 1º, 

relativos a parcelas de operações de empréstimo, de financiamento ou de 

arrendamento mercantil.” Assim, a retenção dos valores na conta ocorreu 

para pagamento de saldo devedor de cheque especial vencido, 

devidamente contratado pelo autor. Desta feita, improcedem os pleitos do 

requerente no que tange à declaração de retenção indevida, bem como, a 

condenação do requerido à restituição de valores, pois todos os 

descontos realizados foram feitos de acordo com o contratado. Da mesma 

forma, no que tange à condenação ao pagamento a título de danos morais 

em razão de ter sido lesado na sua honra, pela ausência de ato ilícito. Com 

efeito, impende ressaltar que compete ao autor comprovar, minimamente, 

os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC). Desse modo, 

considerando que o requerente não comprovou qualquer ilícito ou dano, 

não se mostram suficientes meras alegações. Tenho a jurisprudência 

neste sentido: Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO QUE NÃO 

AFASTA A OBRIGAÇÃO DO CONSUMIDOR EM COMPROVAR 

MINIMAMENTE SUAS ALEGAÇÕES. DANOS MORAIS NÃO 

CONFIGURADOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Recorre a parte autora da 

sentença que julgou improcedente o pedido inicial de declaração de 

inexistência de débito e condenação da ré ao pagamento de indenização 

por danos morais em razão de cobrança indevida, bem como julgou 

procedente o pedido contraposto de cobrança para condená-la ao 

pagamento de R$ 1.226,22. Não merece reparo a sentença recorrida, uma 

vez que inexistente nos autos a comprovação mínima dos fatos 

constitutivos do direito da autora, conforme dispõe o art. 333, inciso I, do 

CPC. Isso porque o alegado comprovante de pagamento da fatura de 

março de 2014, juntado à fl. 84, mostra-se ilegível. O que inviabiliza a 

demonstração do pagamento e as postulações de declaração de 

inexistência do débito e indenização por danos morais. Ressalta-se, ainda, 

que a inversão do ônus probatório operada nas relações de consumo não 

exonera a parte autora de demonstrar minimamente os fatos constitutivos 

de seu direito, no caso a quitação da dívida confessadamente contraída. 

Nesse contexto, não obstante a ausência de juntada do conteúdo relativo 

ao protocolo indicado à fl. 83, a inércia da ré não possui o condão de 

afastar o dever da parte autora em comprovar, por primeiro, o alegado 

pagamento do débito. Ressalta-se ainda que das faturas trazidas pela 

autora se verifica que o pagamento era sempre parcial, restando saldo 

refinanciado para o período subsequente. Por fim, não há que se falar em 

prejudicialidade à parte autora, uma vez que por ocasião da audiência de 

instrução foi a mesma a assistida por advogado dativo. Assim, deve ser 

mantida a sentença recorrida por seus próprios fundamentos para julgar 

improcedente o pedido inicial e, por consequência, procedente o 

contrapedido. Com relação à petição protocolada em 22.01.2016, 

informando que a empresa ré realizou inscrição do nome da autora em 

organismo de proteção ao crédito, a inscrição se refere ao débito 

constante na fatura com vencimento 10/12/2014, sendo que no caso dos 

autos discute-se o débito constante na fatura de março/2014. Ademais, 

ainda que o débito de 10/12/2014 possa ser constituído, parcialmente, pela 

dívida de 10/03/2014, tem-se que a inexistência de prova do referido 

pagamento inviabiliza o reconhecimento da alegada abusividade da 

inscrição. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJRS, Recurso 

Cível Nº 71005641139, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Fabiana Zilles, Julgado em 26/01/2016) Assim, diante das 

alegações do requerente, não se caracterizou o dano moral, posto que, 

para ocorrência do dano moral é necessária a violação dos direitos da 

personalidade e, na medida em que os direitos da personalidade estão 

sustentados na dignidade da pessoa humana, então o dano moral viola a 

própria dignidade humana. Não se constatou, a partir da narração dos 

fatos constante da inicial, qualquer mácula à reputação da parte 

requerente, ou à sua segurança e tranquilidade, pois o fato de o 

requerente ter tido dissabores, não se caracteriza dano moral algum, 

posto que, o dano moral é mais do que isso, a prova do dano moral é a 

prova da violação do dano a personalidade (dor, vexame, humilhação...), 

quando causa um distúrbio anormal na vida do indivíduo, o que não 

ocorreu, no presente caso. Dessa forma não merece guarida o pedido do 

requerente em ser compensado em indenização a título de dano moral, por 

falta de elementos configuradores do dano capaz de ensejar o surgimento 

de um dever de indenização. Também, não ficou comprovado qualquer 

dano material à requerente, como narra em sua exordial, nem mesmo no 

decorrer do processo. Neste sentido: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. DANOS MATERIAIS. ÔNUS DA PROVA. JUSTIÇA GRATUITA. 

CUSTAS E HONORÁRIOS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. 1. O ônus da prova 

cabe ao autor quanto aos fatos que embasam a sua pretensão (CPC, art. 

333, I). A ausência de comprovação acerca dos alegados prejuízos 

financeiros implica no indeferimento do pedido de indenização por danos 

materiais. 2. Ainda que a parte venha a litigar sob o pálio da gratuidade de 

justiça, impõe-se a condenação ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios, cuja exigibilidade fica suspensa enquanto o beneficiário não 
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apresentar condições de suportar os honorários sem prejuízo do seu 

sustento ou da família, o que ocorre pelo prazo de cinco anos (Lei 

1.060/50, art. 12). 3. Apelação conhecida e improvida. (Acórdão n. 

601871, 20060110625609APC, Relator GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 

3ª Turma Cível, julgado em 05/07/2012, DJ 11/07/2012 p. 92) Assim, outro 

caminho não resta senão a improcedência do feito. DISPOSITIVO Isso 

posto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação, nos termos do artigo 487, 

I do Código de Processo Civil, afasto os pedidos do requerente nos termos 

da fundamentação acima expendida, e, de consequência, condeno o 

requerente no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios da parte contrária, os quais arbitro em 20% (vinte por cento) 

do valor atualizado da causa, em conformidade com o artigo 85, parágrafo 

2º, do CPC, que ficará suspenso por ser beneficiário da justiça gratuita, 

nos termos do artigo 12 da Lei n. 1.060/50. Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as 

cautelas devidas. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. M/Cuiabá, 03 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1040794-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO BEZERRA PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1040794-76.2019.8.11.0041. Vistos etc. Bradesco 

Administradora de Consorcios Ltda propôs Ação de Busca e Apreensão 

em face de Juliano Bezerra Pereira, pleiteando a busca e apreensão do 

bem, objeto do contrato. Compulsando detidamente os autos, constato a 

ausência de documentos necessários à propositura da ação. Em decisão 

de Id 29104911 o juízo determinou a emenda à inicial, devendo o 

requerente trazer a regular notificação extrajudicial ou protesto do 

requerido, comprovando sua constituição em mora, sob pena de 

indeferimento da inicial e extinção da ação. O requerente comparece em 

petição de Id 29816172, requerendo o deferimento da medida liminar, no 

entanto, verifico que não consta a competente notificação extrajudicial do 

requerido ou instrumento de protesto. Ademais, a decisão de Id 26413439 

restou irrecorrida. Assim, em virtude do não cumprimento da determinação 

de emenda à inicial, não havendo nos autos os documentos necessários 

para prosseguimento e julgamento do feito, indefiro a petição inicial e 

JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro nos artigos 

330, inciso IV e artigo 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil. 

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pelo requerente. 

Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. P. R. I. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 03 de 

março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016956-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIA MARIA ALVES SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT18250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1016956-07.2019.8.11.0041. Vistos etc. Rogéria Maria Alves 

Silva ajuizou Ação Declaratória de Juros Abusivos c/c 

Superendividamento e Reparação por Danos Morais com Pedido de Liminar 

“Inaudita Altera Pars” em face de Banco do Brasil S/A. Afirmou a 

requerente que é servidora pública estadual, que firmou contratos de 

empréstimos com o requerido e este realiza descontos de empréstimos 

consignados em sua folha de pagamento e também em conta corrente, e 

que estes deveriam ser realizados em folha de pagamento, respeitando o 

limite legal de 30% (trinta por cento) da sua renda líquida. Requereu, em 

sede de tutela antecipada, a limitação dos descontos mensais de parcelas 

referentes aos contratos de empréstimos para o percentual de 30% (trinta 

por cento) dos seus rendimentos líquidos, a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita e a inversão do ônus da prova. Ao final, requereu a 

procedência dos pedidos, limitando-se os descontos em 30% da 

remuneração; a revisão da taxa de juros aplicada e a condenação dos 

bancos requeridos às verbas de sucumbência. Protestou pelos meios de 

provas em direito admitidos. Deu a causa o valor de R$ 32.622,18 (trinta e 

dois mil seiscentos e vinte e dois reais e dezoito centavos). Acostou à 

inicial, documentos. Pela decisão contida no Id 19648397 entendeu o Juízo 

que a matéria trata apenas de responsabilidade civil, pleiteando a 

requerente somente a limitação dos descontos realizados em sua folha de 

pagamento e/ou conta salário, não havendo quaisquer discussões acerca 

dos contratos firmados, de natureza bancária/financeira, declarando sua 

incompetência, determinando a remessa dos autos à Vara de Cível de 

Feitos Gerais. Todavia, tendo o Juízo Cível de Feitos Gerais arguido 

conflito negativo de competência, entendeu o E. Tribunal de Justiça, nos 

autos de nº 1007724-94.2019, decisão constante do Id 22470319, ser o 

Juízo bancário o competente para processar o feito. Pela decisão 

proferida no Id 20966564 foi deferida a justiça gratuita, a inversão do ônus 

da prova, entendendo ainda que a concessão não atinge os contratos 

realizados entre as partes que não se tratam de consignação em folha de 

pagamento, como, por exemplo, os contratos de antecipação de CDC, 

Crédito Salário, BB Crédito 13 Salário, como alguns dos realizados pela 

requerente, que são descontados em sua conta corrente. Entendendo 

ainda, por se tratarem de empréstimos consignados em folha de 

pagamento, os referidos descontos dos empréstimos consignados 

encontram-se no limite de 30% da renda líquida da requerente, não 

havendo comprovação pela requerente de descontos superiores à 

margem de 30% de sua remuneração líquida, indeferindo pedido de tutela 

antecipada. Ao final, determinando a citação do banco requerido para os 

termos da ação. Regularmente citado, conforme aviso de recebimento de 

Id 21962236, o requerido apresentou contestação, Id 22280643. Em sua 

defesa alegou preliminarmente a carência da ação, por ilegitimidade 

passiva, aduzindo que não é responsável pela indicação da margem 

consignável, sendo, portanto, parte ilegítima para compor o polo passivo 

da demanda. Adentrando ao mérito, impugnou a gratuidade da justiça 

deferida em favor da autora, refutando os argumentos da requerente, 

pedindo pela improcedência da ação. Devidamente intimada a autora 

apresentou impugnação à contestação, Id 23184459. Intimadas as partes 

a especificarem as provas que ainda pretendiam produzir, despacho de Id 

26260403, tendo apenas o banco requerido manifestado pelo julgamento 

antecipado do feito. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento e Decido. Trata-se de ação de readequação da limitação legal 

de descontos na margem consignável na qual a autora pleiteia a 

readequação dos descontos, alegando que os descontos em sua folha de 

pagamento excederam ao limite de 30% da sua remuneração. Incide à 

hipótese vertente a regra inserta no inciso I do artigo 355, do Código de 

Processo Civil, o que impõe o julgamento antecipado da lide, por cuidar de 

matéria exclusivamente de direito. A autora alega que possui conta salário 

junto ao banco requerido Agencia 3325-1, conta nº 19.820-X. Aduziu que 

o governo do estado de Mato Grosso alterou a data de pagamento dos 

servidores do poder executivo para o dia 10 de cada mês, fato que 

causou desordem financeira, além de que todas as taxas de juros 

relativos a empréstimos consignados e cheque especial tiveram de ser 

suportados pela requerente. Informou que o banco requerido realiza um 

desconto mensal de R$ 4.969,96, ou seja, mais de 30%, de sua renda total 

liquida. Alegou que o fato de a requerente receber seus proventos junto 

ao banco requerido, por si só não o autoriza a invadir sua conta bancaria 

da Requerente, deixando-o totalmente desprovido de recursos. 

Primeiramente passo a análise da preliminar arguida pelo banco requerido. 

- Da preliminar arguida Preliminarmente alega o banco requerido a carência 

da ação, por ilegitimidade passiva, aduzindo que não é responsável pela 

indicação da margem consignável, sendo, portanto, parte ilegítima para 
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compor o polo passivo da demanda. A arguição de ilegitimidade passiva 

não comporta acolhimento. É sabido, com efeito, que a legitimidade para 

residir em qualquer dos polos da causa se afirma como decorrência de 

uma relação jurídica de direito material existente entre os agentes ativo e 

passivo da demanda, sobre a qual se assentam a causa de pedir e o 

pedido do autor. Inegável a existência de relação jurídica entre a Autora e 

o banco requerido, no caso em comento. Em tal circunstância, não há 

como afastar sua legitimidade para residir no polo passivo da demanda, 

até porque, ao realizar a contratação do seguro prestamista como 

estipulante, agiu a referida requerida na condição de preposta da empresa 

autora junto à seguradora enquadrando-se esta, para efeito de apuração 

da responsabilidade civil, na previsão contida no art. 932, inc. III, do Código 

Civil em vigor. Bem ainda, aprofundar-se nas questões suscitadas pelo 

requerido seria adentrar ao mérito da demanda. Rejeito, portanto, a 

preliminar. - Da impugnação ao deferimento da gratuidade à autora Em sua 

defesa, impugnou o banco requerido o deferimento da gratuidade à autora, 

aduzindo que a mesma não comprovou seu estado de necessidade. 

Tenho que seu argumento não merece guarida. Inicialmente, verifico 

dentre os documentos acostados pela autora, especificamente o de Id 

19561484, qual seja, a Declaração de Hipossuficiência, entendo que goza 

a declaração de miserabilidade acostada de presunção relativa de 

veracidade que deve ser desconstituída por prova robusta e cabal. Com 

efeito, em relação ao pedido de gratuidade da justiça, perfilho do 

entendimento uníssono do Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de que é suficiente a mera afirmação 

do estado de hipossuficiência. Ademais, observo que quando da análise 

dos argumentos da autora na exordial entendeu o Juízo ser a mesma 

beneficiária da gratuidade da justiça, deferindo-lhe o pedido na decisão de 

Id 20966564, passando a decisão irrecorrida. Além disso, a matéria 

deveria ser alegada em incidente processual, em peça específica para 

esse questionamento, que seria autuado em apartado. Logo, o pedido do 

requerido não merece prosperar. Da Aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor Conforme já determinado na decisão de Id 20966564, tenho 

como incidente o Código de Defesa do Consumidor aos contratos 

bancários. E de consequência, a inversão do ônus da prova. DO MÉRITO 

Inicialmente, quanto aos pedidos da autora entendo que a limitação dos 

descontos a 30% (trinta por cento) da margem consignável não atinge os 

contratos realizados entre as partes que não se tratam de consignação 

em folha de pagamento, como, por exemplo, os contratos de antecipação 

de CDC, Crédito Salário, BB Crédito 13 Salário, como alguns dos realizados 

pela requerente, que são descontados em sua conta corrente. Verifico 

que os contratos realizados para desconto em folha de pagamento foram 

os seguintes: 884496097 BB CRED CONSIG PORTABI 8.253,60 09062017 

10072019 Normal 884496177 BB CRED CONSIG PORTABI 18.093,56 

09062017 10072019 Normal 884496343 BB CRED CONSIG PORTABI 

7.170,45 09062017 10072019 Normal 884496435 BB CRED CONSIG 

PORTABI 4.181,69 09062017 10072019 Normal 884496530 BB CRED 

CONSIG PORTABI 6.082,83 09062017 10072019 Normal 884934993 BB 

CRED CONSIG PORTABI 8.646,24 20062017 10072019 Normal 884935151 

BB CRED CONSIG PORTABI 8.352,58 20062017 10072019 Normal 

884935176 BB CRED CONSIG PORTABI 9.469,06 20062017 10072019 

Normal 884935232 BB CRED CONSIG PORTABI 7.960,58 20062017 

10072019 Normal 913174840 BB RENOVAÇÃO CONSIGNA 24.251,58 

31012019 31012019 Normal 871963109 BB CRÉD RENOVAÇÃO 77.371,84 

22072016 05072019 Renovada Explicou o banco que dos referidos 

contratos, a operação de nº 871963109 não se encontra mais ativa, visto 

que foi renegociada, junto com outros débitos, em outro contrato. Apesar 

dos argumentos da autora, verifico os descontos em folha de pagamento 

realizados não excederam o limite de 30% do seu vencimento. Verifico 

que a requerente é servidora pública estadual, sendo Escrivã de polícia – 

Polícia Civil e conforme seu holerite de abril/2019, referente ao exercício 

de março/2019, constante do Id 19561907, os valores descontados se 

encontram dentro da margem consignável de 30% (trinta por cento). Com 

efeito, possui salário bruto de aproximadamente R$ 15.866,81 e líquido, 

após descontos de R$ 6.718,69. Sendo vinculada à Secretaria de Estado 

de Gestão do Governo de Mato Grosso, aplicam-se ao caso as 

disposições do art. 9º do Decreto Estadual n 4.708/2004 ratificado pelos 

Decretos n. 3008/2010 e 2.279/2014, com alterações pelo Decreto n. 

2.323/2014, do Governo do Estado de Mato Grosso, que limita em 30% da 

remuneração líquida os descontos em folha de pagamento oriundos de 

empréstimos contraídos pelos servidores, sendo evidente a violação do 

Princípio da Dignidade da Pessoa Humana (artigo 1º, inciso III, CRFB), uma 

vez que os descontos comprometem certamente a sobrevivência da 

autora e de sua família. No que diz respeito ao empréstimo consignado, 

cumpre esclarecer que perfilho do entendimento jurisprudencial 

sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, no sentido da validade da 

cláusula que autoriza o desconto em folha de pagamento do empregado 

ou servidor da prestação do empréstimo contratado, “que não pode ser 

suprimida por vontade unilateral do devedor, eis que da essência da 

avença celebrada em condições de juros e prazo vantajosos para o 

mutuário” (REsp 728.563/RS, Rel. Min. Aldir Passarinho, DJ 8.6.05). A 

qualidade de servidor público estadual do requerente atrai a aplicação do 

Decreto Estadual n. 3.008/2010, publicado no Diário Oficial – IOMAT, n. 

25444, de 25/11/2010, que disciplina as consignações em folha de 

pagamento no âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e 

Fundacional do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, que revogou 

os Decretos anteriores, como o de n. 1.306/2008. O referido Decreto, em 

seu art. 9º, traz a seguinte redação: “Art. 9º As consignações facultativas 

em folha de pagamento, que não poderão ultrapassar o parcelamento de 

72 (setenta e dois) meses, terão os seguintes percentuais de 

remuneração líquida do servidor: I – as realizadas pelas instituições 

financeiras, que digam respeito a empréstimos, pelas cooperativas, pelas 

entidades de previdência privada, pelos serviços sociais autônomos, 

pelas pessoas jurídicas do comércio varejista, pelas seguradoras do ramo 

de vida e pelas entidades administradoras de cartão de débito poderão 

atingir o limite de 30% (trinta por cento); II – as realizadas pelas entidades 

de classes de servidores e que digam respeito única e exclusivamente a 

mensalidades instituídas para o seu custeio poderão atingir o limite de 10% 

(dez por cento), não concorrendo com o limite definido no inciso anterior; III 

– as realizadas pelas entidades administradoras de cartão de crédito que 

poderão realizar consignações até o limite de 15% (quinze por cento), 

sendo que a margem consignável para cada entidade administradora de 

cartão de crédito não poderá ultrapassar o percentual de 10% (dez por 

cento), concorrendo com o limite definido no inciso II; IV – as realizadas 

pelo MT-Saúde e que digam respeito ao plano de cooparticipação poderão 

realizar consignações até o limite de 40% (quarenta por cento), 

concorrendo com os limites definidos nos incisos I, II e III; V – as realizadas 

pelas instituições de ensino poderão atingir o limite de 45% (quarenta e 

cinco por cento) da remuneração líquida do servidor, concorrendo com os 

limites definidos nos incisos I, II, III e IV; VI – as realizadas pelas 

instituições financeiras e que digam respeito exclusivamente à 

amortização de financiamento habitacional ou arrendamento habitacional 

poderão atingir o limite de 50% (cinquenta por cento) da remuneração 

líquida do servidor, concorrendo com os limites definidos nos incisos I, II, III, 

IV e V; §1º Considera-se remuneração líquida do servidor a renda bruta 

subtraída das consignações obrigatórias. §2º Não estão compreendidos 

na base de cálculo de que trata o caput os pagamentos referentes às 

férias, gratificação natalina e outras de caráter extraordinário ou 

eventual.” (destaquei) Observa-se, do dispositivo legal supracitado, que o 

limite para as consignações em folha de pagamento quando se tratar de 

empréstimos é de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do 

servidor, segundo o inciso I. A cláusula contratual que permite o referido 

desconto em folha de pagamento é válida, segundo o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, o qual assentou “ser possível o empréstimo 

consignado, não configurando tal prática penhora de salário, mas, ao 

revés, o desconto em folha de pagamento proporciona menores taxas de 

juros incidentes sobre o mútuo, dada a diminuição do risco de 

inadimplência do consumidor, por isso a cláusula contratual que a prevê 

não é reputada abusiva, não podendo, outrossim, ser modificada 

unilateralmente.” (AgRg nos EDcl no REsp 1.223.838/RS, 3ª Turma, Rel. 

Min. Vasco Della Giustina – Desembargador convocado do TJRS, J. 

03/05/2011, DJe 11/05/2011). A jurisprudência do Colendo STJ é iterativa 

sobre o tema: “ADMINISTRATIVO. DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO EM 

FOLHA. LIMITAÇÃO A 30% DOS VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE. 

NORMATIZAÇÃO FEDERAL QUE NÃO COLIDE COM A NORMA ESTADUAL. 

Ante a natureza alimentar do salário e do princípio da razoabilidade, os 

empréstimos com desconto em folha de pagamento (consignação 

facultativa/voluntária) devem limitar-se a 30% (trinta por cento) dos 

vencimentos do trabalhador. Precedentes: (AgRg no Ag 1.110.044/RS, 

Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27.9.2011, DJe 

6.10.2011.), (REsp 1.169.334/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta 

Turma, julgado em 23.8.2011, DJe 29.9.2011). Agravo regimental 

improvido.” (AgRg no REsp 1.295.636/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª 

Turma. J. 10/04/2012, DJe 19/04/2012 – destaquei) No mesmo sentido, 
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trago precedente desta E. Câmara: “OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER - 

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - PRELIMINAR AFASTADA – 

EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA RESPONSÁVEL PELO DESCONTO EM FOLHA - LIMITAÇÃO 

DO DESCONTO EM 30% DOS VENCIMENTOS - POSSIBILIDADE - 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - RECURSO DESPROVIDO. (...) 

É possível limitar a prestação de empréstimo na forma de consignação em 

folha de pagamento, em 30% da remuneração líquida do servidor público 

estadual, em face do art. 9º, dos Decretos Estaduais nos 4708/2004 e 

1306/2008. (...).” (TJMT – RAI nº 95845/2011, Rel. Des. Carlos Alberto 

Alves da Rocha, 5ª Câm. Cív. J. 02/03/2011 – destaquei) Assim, 

considerando que os descontos se enquadram dentro da margem 

consignável de 30% (trinta por cento) da remuneração mensal da autora, 

não há que se falar em limitação dos descontos, uma vez que estão em 

patamar dentro do permitido legalmente. No caso em tela, guarda 

proporcionalidade entre o meio e a possibilidade econômica do devedor, 

resguardando, a dignidade da pessoa humana e a sobrevivência da 

autora. Desta forma, a improcedência do pedido é medida que se impõe. 

DISPOSITIVO Isso posto, julgo IMPROCEDENTE a ação, nos termos do 

artigo 487, I do Código de Processo Civil, e de consequência, mantenho os 

descontos realizados na folha de pagamento da autora, uma vez que não 

ultrapassam o limite da margem consignável de 30% (trinta por cento) de 

sua remuneração. Condeno o requerente ao pagamento das custas do 

processo e honorários advocatícios da parte contrária, os quais fixo em 

20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, de acordo com a 

regra traçada no §2º do art. 85 e parágrafo único do artigo 86, ambos do 

Código de Processo Civil, que ficará suspenso por ser beneficiário da 

justiça gratuita, nos termos do artigo 12 da Lei n. 1.060/50. Decorrido o 

prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos com as cautelas devidas. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 03 de março de 2020. Juiz Paulo 
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Bancário

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1033196-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. L. C. (EXEQUENTE)

K. G. L. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELLE DOS SANTOS BACHEGA OAB - MT15192-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. C. C. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

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

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

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

- CEP: 78049-075 Nº do processo: 1033196-71.2019.8.11.0041 

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

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

procedo à intimação da parte autora, por meio do seu patrono, para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca da certidão negativa do 

Oficial de Justiça. CUIABÁ, 3 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) 

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

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003641-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLEY ANETE RODRIGUES DA CRUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYSA MARTIMIANO DO NASCIMENTO WEIPPERT OAB - MT23237/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON CARLOS TAVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA AUGUSTA DE CAMARGO OAB - MT10024-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

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

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

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

- CEP: 78049-075 Nº do processo: 1003641-77.2017.8.11.0041 

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 justificativa apresentada 

pelo Executado. CUIABÁ, 3 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) 

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

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045392-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURITA GRACAS RIBEIRO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON ESPIRITO SANTO NUNES RIBEIRO OAB - RJ135090 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTE JUÍZO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JOSE MANOEL ESPIRIDIAO VAZ CURVO (REU)

ESTEVAM VAZ CURVO FILHO (REU)

LUIS ANTONIO DA COSTA VAZ CURVO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA FERNANDA ESPOSITO SANTIN OAB - MT20316-O 

(ADVOGADO(A))

NELISE ESPOSITO VAZ CURVO OAB - MT6037-O (ADVOGADO(A))

 

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: 1045392-73.2019.8.11.0041 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Nos termos da legislação vigente e 

Provimento 56/2007, impulsiono estes autos, fim de proceder à INTIMAÇÃO 

DA PARTE AUTORA, por meio do seu patrono, para manifestar nos autos, 

NO PRAZO DE 5 (cinco) DIAS, requerendo o que de direito. CUIABÁ, 3 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1035184-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE SILVA RONDON LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN SILVA DE OLIVEIRA OAB - MT8906-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLODOALDO DE ANDRADE LEITE (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 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Nos termos da 

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

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

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

manifestar nos autos, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, dando 

cumprimento a sentença Id. 29309774, juntando a matrícula atualizada do 

imóvel, para que seja expedido ofício ao cartório competente. CUIABÁ, 3 

de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça
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Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1039680-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA FEDATO ROCHA (REQUERENTE)

ERIKA FEDATO ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS OAB - MT16694-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DUCA ROCHA (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 Nº do processo: 1039680-05.2019.8.11.0041 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Nos termos da legislação vigente e 

Provimento 56/2007, impulsiono este processo a fim de INTIMAR a PARTE 

AUTORA, por meio de seu advogado, para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca da certidão negativa do Oficial de Justiça. CUIABÁ, 

3 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1010569-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EROS SEBASTIAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS NEGRETTI OAB - MT8121/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAMARA LAURA FORTES BUMLAI DA SILVA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

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

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

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

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

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

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

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

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, retirar o alvará judicial requerido nos autos. 

CUIABÁ, 3 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023517-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAMI ABADIAS MORAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OSEIAS LUIZ FERREIRA OAB - MT12860-O (ADVOGADO(A))

DOLORES CRUZ ROSELLI OAB - MT9528-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENIEL RIBEIRO PINTO (REU)

ERNANDES DE SOUSA PINTO (REU)

ERNANDES RIBEIRO PINTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JOCILENE DA SILVA RODRIGUES NEVES OAB - MT23243/O 

(ADVOGADO(A))

LEANDRO FELIX DE BARROS OAB - MT25264/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

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

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

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

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

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

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

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado(a), para, NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, assinar e retirar o termo de guarda 

compartilhada. CUIABÁ, 3 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

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

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

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

Processo Número: 1004660-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDA VORAGO PINTO SILVA (AUTOR(A))

JOAO FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DO NASCIMENTO OAB - MT14908-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS HENRIQUE VORAGO SILVA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

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

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

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

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

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

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

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

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

de direito, acerca das respostas dos ofícios encaminhados ao Bradesco 

Administradora de Consórcios e Consórcio Realiza. CUIABÁ, 3 de março 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1035753-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDIVINO RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO PAULO CARVALHO FEITOSA OAB - MT10236-O (ADVOGADO(A))

LEONARDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT18755-O (ADVOGADO(A))

MARIANA PATRICIA OLIVEIRA FERREIRA OAB - MT26258-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CENTRAL DO BRASIL (REQUERIDO)

BANCO ITAU BBA S.A. (REQUERIDO)

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (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: 1035753-31.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: JOSE EDIVINO RAMOS REQUERIDO: BANCO ITAU BBA 

S.A., BANCO CENTRAL DO BRASIL, CAIXA ECONÓMICA FEDERAL Vistos 

etc. Converto o julgamento em diligência, pois essencial ao deslinde do 

processo. Intime-se a parte autora, para que, em 10 (dez) dias, esclareça 

quanto a existência de outros irmãos do falecido, bem como, para que 

junte certidão de inexistência de testamento, deixado pelo autor da 

herança, expedida pela CENSEC – Centro Notarial de Serviços 

Compartilhados. Após, voltem-me os autos conclusos para sentença. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 03 de março de 2020. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0037254-42.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. J. D. S. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIANA ALVES RIBEIRO OAB - MT20370-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. A. M. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO ELIAS OAB - SP77115-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 
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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: 0037254-42.2016.8.11.0041 

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 das Partes, por meio dos seus patronos, 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentarem aos autos certidão de 

nascimento do autor, a fim de identificarmos o Cartório em que este fora 

registrado, bem como, apresentar documentos pessoais do Requerido 

para incluirmos o nome dos avós paternos no mandado de averbação que 

será encaminhado ao cartório de registro civil para as devidas alterações 

na certidão de nascimento. CUIABÁ, 3 de março de 2020 (Assinado 

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

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 0019065-02.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Ludovico Antonio Merighi (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ludovico Antonio Merighi OAB - MT905-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE PAULO ALCIDES PRATES DA FONSECA, P/ INVENTARIANTE 

PAULO FENRNANDO PRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO GOMES DE ALMEIDA OAB - MT5985-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO VECHIATO DA SILVEIRA OAB - MT11456-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 0019065-02.2005.8.11.0041. 

REQUERENTE: LUDOVICO ANTONIO MERIGHI REQUERIDO: ESPOLIO DE 

PAULO ALCIDES PRATES DA FONSECA, P/ INVENTARIANTE PAULO 

FENRNANDO PRA Vistos etc. Primeiramente, consigno que o processo se 

encontra na fase de cumprimento de sentença. Indefiro o pedido de id. 

23694572, já que se trata de providência da parte a atualização da dívida. 

Com a apresentação da planilha de débito atualizada, caberá ao autor 

indicar a medida cabível à satisfação do seu crédito. Após, voltem-me os 

autos conclusos para decisão. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 02 de março de 

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

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1021729-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA CONCEICAO SEGOVIA DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAILSON JOSE CAMPOS CUNHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1021729-32.2018.8.11.0041. 

EXEQUENTE: SILVANA CONCEICAO SEGOVIA DE ALMEIDA EXECUTADO: 

MAILSON JOSE CAMPOS CUNHA Vistos etc. Defiro o pedido de id 

28477168. Proceda-se, pesquisa junto ao RENAJUD, em busca de 

informações, sobre a existência de veículo registrado em nome do 

executado. Os autos permanecerão em gabinete até que a ordem de 

bloqueio ou a indicação de inexistência de ativos financeiros seja 

informada a este Juízo, via internet. (art. 1º, § 2º, do Provimento n.º 

004/2007/CGJ). Caso haja veículos em nome do executado, servirá como 

termo de penhora, os formulários de detalhamento: Intime-se a parte 

executada, na pessoa de seu procurador para, querendo, expressar-se 

nos termos do art. 854, § 2º, do Código de Processo Civil; Intime-se a parte 

exequente, para que, se manifeste, em 05 (cinco) dias, a respeito da 

penhora ; Não havendo veículos, intime-se a parte exequente, para que, 

se manifeste, em 05 (cinco) dias; Cumpra-se. Cuiabá-MT, 28 de fevereiro 

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

Direito

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1054638-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISLENE AUXILIADORA DE OLIVEIRA E SILVA (REQUERENTE)

MATHEUS RODOLFO DE OLIVEIRA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT17627-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NESTINA MOREIRA DE OLIVEIRA E SILVA (INVENTARIADO)

SEBASTIAO RODOLFO DA SILVA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1054638-93.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: GISLENE AUXILIADORA DE OLIVEIRA E SILVA, MATHEUS 

RODOLFO DE OLIVEIRA E SILVA INVENTARIADO: NESTINA MOREIRA DE 

OLIVEIRA E SILVA, SEBASTIAO RODOLFO DA SILVA Vistos etc. 

Converto o julgamento em diligência, pois imprescindíveis à conclusão do 

processo. Primeiramente, pugnaram os autores por autorização judicial, 

para a venda do veículo V/W Gol 1.0, placa NPQ9476, cor Branca, 

Renavam 00594535891, ano 2013/2014, avaliado em R$ 14.099,00 

(quatorze mil e noventa e nove reais). Todavia, o referido veículo é objeto 

de contrato de alienação fiduciária (id. 26361748), o que impede sua 

venda sem autorização da financiadora. Diante do exposto, intime-se a 

inventariante, para que, em 10 (cinco) dias, comprove a baixa da restrição 

incidente sobre o veículo, já que sua quitação poderá ter sido realizada 

mediante a existência de seguro prestamista ou a autorização da fiduciária 

para a transferência do contrato. No mesmo prazo, deverá a inventariante 

incluir na partilha os veículos localizados, por meio dos sistemas 

conveniados ou comprovar a baixa da circulação, perante o órgão 

competente, em sendo o caso, assim como, juntar as matrículas do 

imóveis atualizadas. Consigno que, a existência de débitos tributários, 

perante as Fazendas Públicas Estadual e Municipal impede a conclusão do 

processo. Após, voltem-me os autos conclusos para decisão. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 03 de março de 2020. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1054552-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INEZ SEBASTIANA ALMEIDA DE CAMPOS (INVENTARIANTE)

LUZINETE ALMEIDA CAMPOS DA SILVEIRA (REQUERENTE)

ROSIMEIRE ALMEIDA CAMPOS (REQUERENTE)

ASTROGILDO MAGNO DE CAMPOS (REQUERENTE)

LUCIANY DE ALMEIDA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVI FRANCISCO CRUZ OAB - MT17195-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS MAGNO DE CAMPOS (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1054552-25.2019.8.11.0041. 

INVENTARIANTE: INEZ SEBASTIANA ALMEIDA DE CAMPOS REQUERENTE: 

LUZINETE ALMEIDA CAMPOS DA SILVEIRA, ASTROGILDO MAGNO DE 

CAMPOS, ROSIMEIRE ALMEIDA CAMPOS, LUCIANY DE ALMEIDA CAMPOS 

INVENTARIADO: CARLOS MAGNO DE CAMPOS Vistos etc. Trata-se de 

Arrolamento Sumário, proposto por Inez Sebastiana Almeida de Campos, 

Luzinete Almeida Campos da Silveira, Astrogildo Magno de Campos, 

Rosemeire Almeida Campos e Luciany de Almeida Campos Bispo, visando 

à obtenção da partilha dos bens deixados por Carlos Magno de Campos, 

devidamente qualificados. Consta dos autos que, o de cujus faleceu, em 

26 de dezembro de 2013 (id. 26328879), era casado com Inez Sebastiana 

Almeida de Campos, sob o regime da comunhão de bens (id. 26328877), e 

deixou quatro filhos, Luzinete Almeida Campos da Silveira, Astrogildo 

Magno de Campos, Rosemeire Almeida Campos e Luciany de Almeida 

Campos Bispo, todos maiores e capazes. Infere-se que, o falecido não 

deixou disposição de última vontade (id. 27041780), sendo a herança 

composta por: 1. Imóvel residencial, localizado na Rua Bom Jesus, nº 50, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106884/3/2020 Página 165 de 424



Bairro Dom Aquino - Cuiabá/MT, de matrícula 16.584, avaliado em R$ 

160.337,03 (cento e sessenta mil trezentos e trinta e sete reais e três 

centavos) – id. 26328880; 2. Imóvel rural, localizado na Gleba 

Sangradouro em Santo Antônio do Leverger/MT, com 23,8400ha, de 

matrícula 6.756, avaliado em R$ 178.800,00 (cento e setenta e oito mil e 

oitocentos reais) – id. 26328883. As certidões negativas de débitos 

tributários constam do id. 26328887, 26328888 e 26328889. A ação foi 

recebida, por força da decisão de id. 26467910, que concedeu a 

gratuidade processual postulada, nomeou a autora inventariante e 

determinou a busca de bens e valores, a qual culminou na localização de 

um veículo VW Brasília, 1976, placa JYM5747, conforme extrato acostado 

ao id. 27570386. A inventariante juntou documento que demonstra o 

pedido de baixa do veículo, perante o órgão competente (id. 27753230). 

Observa-se que as partes são capazes, maiores, estão representadas e 

acordam quanto à partilha. Diante do exposto, e tudo mais que dos autos 

consta, HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus efeitos 

jurídicos e legais, a partilha dos bens e direitos deixados por Carlos Magno 

de Campos, com fundamento nos artigos 487, inciso III e 659 e seguintes, 

do Código de Processo Civil, atribuindo aos herdeiros por contemplação 

seus respectivos quinhões, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos 

de terceiros. Transitada em julgado esta decisão, EXPEÇA-SE o formal de 

partilha, nos moldes acordados. Na sequência, INTIME-SE a Fazenda 

Pública Estadual, para lançamento administrativo do imposto de 

transmissão e de outros tributos porventura incidentes, em atenção ao 

disposto no art. 659, §2º, do CPC. Após, procedam-se as devidas baixas 

e anotações legais, arquivando-se os autos independentemente de nova 

determinação. P.I.C. Cuiabá-MT, 02 de março de 2020. Angela Regina 

Gama da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito

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

Processo Número: 1009330-97.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COSME BEZERRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

LUCA DA SILVA LUZARDO OAB - MT19031-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA LEITE BEZERRA (REU)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1009330-97.2020.8.11.0041. 

AUTOR(A): COSME BEZERRA DA SILVA REU: BRUNA LEITE BEZERRA 

Vistos etc. Trata-se de Ação Consensual de Exoneração de Alimentos, 

proposta por Cosme Bezerra da Silva e Bruna Leite Bezerra, devidamente 

qualificados. Consta dos autos que, Cosme Bezerra da Silva se obrigou ao 

pagamento de alimentos, em favor de sua filha, Bruna Leite Bezerra, no 

valor correspondente a 1,2316% do salário mínimo vigente, mediante 

processo judicial que tramitou, perante o douto juízo da 3ª Vara 

Especializada das Famílias e Sucessões de Cuiabá (id. 29734024). 

Infere-se que, atingida a maioridade da alimentanda, nascida em 23 de 

janeiro de 1996, as partes, em comum acordo, optaram pela cessão da 

obrigação alimentar. O processo dispensa a atuação Ministerial, em face 

da ausência de interesse de incapaz. Diante do exposto, e de tudo mais 

que dos autos consta, HOMOLOGO por sentença, o acordo realizado 

entre as partes, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, 

declarando, por consequência, EXTINTA a presente ação, com 

fundamento no art. 487, III, letra “b”, do Código de Processo Civil. Concedo 

a gratuidade processual postulada. Expeça-se ofício ao órgão 

competente, para que cesse o desconto dos alimentos em folha de 

pagamento. Transitada em julgado, após as formalidades legais e baixas 

necessárias, arquivem-se os autos, independentemente de nova 

determinação. Sem custas. P.I.C. Cuiabá-MT, 03 de setembro de 2019. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1049240-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO LOPES (REQUERENTE)

SONIA REGINA LOPES LA SERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE DE CASSIA LA SERRA SOCIO OAB - MT26352/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1049240-68.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: SONIA REGINA LOPES LA SERRA, HELIO LOPES Vistos 

etc. Trata-se de Ação de Autorização Judicial, proposta por Sônia Regina 

Lopes La Serra e Hélio Lopes, devidamente qualificados. Consta dos 

autos que, os autores se obrigaram[1] ao pagamento de alimentos, em 

favor de sua genitora Maria Aparecida Lopes, falecida em 17 de março de 

2017[2], cujos pagamentos eram realizados mediante desconto em folha 

de pagamento. Ocorreu que, após o óbito da genitora buscaram a 

exoneração da obrigação alimentar[3], e até que a cessação dos 

descontos fosse efetivada foram descontadas duas parcelas, referente 

aos meses de março e abril, da folha de pagamento de ambos, totalizando 

quatro parcelas, cujo montante se encontra depositados na conta corrente 

nº. 116.777-4, agência 1216-5, do Banco do Brasil, razão pela qual, 

pugnaram por autorização judicial para levantamento. Analisando os 

documentos juntados aos autos, restou comprovado que, após o óbito da 

alimentanda, foram realizados dois descontos em folha de pagamento dos 

requerentes, num total, portanto, de quatro parcelas, cada uma de R$ 

499,00 (quatrocentos e noventa e nove reais), o que demanda sua 

restituição, já que o evento colocou fim à obrigação alimentar que lhes foi 

imposta. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com 

fulcro nos arts. 487, inciso I e 666, ambos do Código de Processo Civil e, 

via de consequência, determino a expedição do competente alvará, em 

favor dos autores, individualmente, para levantamento das duas parcelas 

de alimentos, cada uma no valor de R$ 499,00 (quatrocentos e noventa e 

nove reais), a que fazem jus cada uma deles, diretamente perante a 

instituição bancária. Transitada em julgado esta decisão, procedam-se às 

baixas e anotações legais, arquivando-se os autos, independentemente 

de nova determinação. Sem custas. P.I.C. Cuiabá-MT, 03 de março de 

2019. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito 

[1] Id. 27257622 [2] Id. 25590296 [3] Id. 28595468

2ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

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

Processo Número: 1041672-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. C. C. (RECONVINTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLAN KEILA DE MELO RODRIGUES OAB - MT15557/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. B. A. (RECONVINDO)

V. G. B. A. C. (RECONVINDO)

 

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

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

1041672-98.2019.8.11.0041. RECONVINTE: GABRIEL CORREA CAROSSA 

RECONVINDO: VITORIA GABRIELLA BOTELHO ARAUJO CAROSSA, 

ANDRESSA BOTELHO ARAÚJO Vistos. Defiro o pedido de gratuidade 

processual, nos termos dos artigos 98 e 99, § 2º, do Código de Processo 

Civil. Trata-se de Ação Negatória de Paternidade c/c Anulação de Registro 

Civil proposta por Gabriel Correa Carossa em face de Vitória Gabriella 

Botelho Araújo Carossa representada por sua genitora Andressa Botelho 

Araújo. Designo audiência de conciliação para o dia 01 de abril de 2020, 

às 13h30min. Se não houver acordo, a parte requerida terá, a partir 

daquela data, o prazo de 15 (quinze) dias para contestar, por intermédio 

de advogado, sob pena de revelia. Sirva cópia da presente como 

mandado. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 20 de janeiro de 

2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1028456-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. M. D. S. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDISON BERTOLINO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))
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Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1028456-07.2018.8.11.0041. 

EXEQUENTE: LORENA MARIA DE SOUZA SANATOS EXECUTADO: EDISON 

BERTOLINO DOS SANTOS Vistos. Cuida-se de Ação de Execução de 

Alimentos que, tramita pelo rito da expropriação de bens (art.523 e ss do 

CPC), onde o devedor fora devidamente intimado (id.1028456-07), e, 

sequer se manifestou. A parte exequente no id.19081026, postulou pelo 

seguimento da ação. Sendo assim, como medida de celeridade 

processual, determino a utilização do sistema BACENJUD, nos termos do 

art. 854 do CPC, para verificação de existência de ativos em nome de 

EDISON BERTOLINO DOS SANTOS, CPF: 321.514.541-34 devendo o 

numerário existente ser bloqueado, até o valor de R$ 3.566,14 (trinta e 

cinco mil quinhentos e sessenta e seis reais e quatorze centavos). 

Proceda-se, pesquisa junto ao RENAJUD, em busca de informações, 

sobre a existência de veículo registrado em nome do executado. Os autos 

permanecerão em gabinete até que a ordem de bloqueio ou a indicação de 

inexistência de ativos financeiros seja informada a este Juízo, via internet. 

(art. 1º, § 2º, do Provimento n.º 004/2007/CGJ/TJMT). 1- Caso a busca de 

valores junto ao Sistema BACENJUD reste negativa ou insuficiente, 

OFICIE-SE à Caixa Econômica Federal para que, em 10 (dez) dias, informe 

se o requerido possui saldo em conta de FGTS e PIS, suficiente à quitação 

da verba alimentar, cujo valor deverá constar no ofício. Em caso positivo, 

ainda que o saldo existente seja inferior ao valor total da dívida, deverá 

ser transferido para a conta judicial, devidamente vinculada aos autos. 2- 

Havendo ativos financeiros e veículos em nome do devedor, intime-o para, 

querendo, manifestar-se nos termos do art. 854, § 2º, do Código de 

Processo Civil: a) Intime-se a parte exequente para que se manifeste, em 

10 (dez) dias, a respeito da penhora e/ou bloqueio; b) Não havendo êxito 

no bloqueio de ativos financeiro ou veículos, intime-se a parte exequente, 

para que requeira o que entender de direito, no prazo legal; 3- Sendo 

negativas as buscas, bem como, a resposta do ofício, promova-se o 

protesto da dívida. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de janeiro de 

2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1024465-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZEFERINA CONCEICAO DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS OAB - MT13156-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSILENE CONCEICAO DE BARROS (INVENTARIADO)

ROGERIO ARANTES DE BARROS (INVENTARIADO)

ROSANE CONCEICAO DE BARROS (INVENTARIADO)

ROSIMEIRE CONCEICAO DE BARROS (INVENTARIADO)

RENATO CONCEICAO DE BARROS (INVENTARIADO)

RONELSON JORGE DE BARROS (INVENTARIADO)

ROSILES CONCEICAO DE BARROS (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1024465-57.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: ZEFERINA CONCEICAO DE BARROS INVENTARIADO: 

ROSILES CONCEICAO DE BARROS, RENATO CONCEICAO DE BARROS, 

ROGERIO ARANTES DE BARROS, ROSIMEIRE CONCEICAO DE BARROS, 

ROSANE CONCEICAO DE BARROS, ROSILENE CONCEICAO DE BARROS, 

RONELSON JORGE DE BARROS Vistos. Verifica-se da presente demanda 

que para a sua homologação, são necessários a apresentação das 

certidões negativa de débitos fiscais (Municipal, Estadual e Federal) e a 

certidão de inexistência de testamento, em nome do falecido. Sendo assim, 

intimem-se os requerentes, para que no prazo de 15 (quinze) dias, traga 

aos autos as certidões supracitadas. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

03 de março de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1055676-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. P. D. G. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO OAB - MT15714-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. B. G. (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

M. R. S. B. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

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 : 

1055676-43.2019.8.11.0041. REQUERENTE: NICOLAU PINTO DE GODOY 

FILHO INVENTARIADO: EMILIA BAPTISTA GODOY Processo nº. 

1055676-43.2019 Vistos. Nicolau Pinto de Godoy Filho ajuizou Ação de 

Execução Provisória em face do Espólio de Emília Baptista Godoy. Busca o 

cumprimento provisório da sentença proferida nos autos do processo de 

inventário de sua genitora Emília Baptista Godoy - Código 308987, que 

tramitou nesta Vara Judicial, cujo acervo patrimonial era composto de um 

imóvel matriculado sob n. 87.209 e numerário no valor de R$ 182.976,37 

(cento e oitenta e dois mil, novecentos e setenta e seis reais e trinta e sete 

centavos). Esclarece-se que os herdeiros da Sra. Emília são apenas 

Sergio Baptista Godoy e Nicolau Pinto de Godoy Filho. Pelo acordo entre 

os herdeiros, homologado por este juízo, o herdeiro Sergio ficou com o 

imóvel, enquanto que o dinheiro ficou com o herdeiro Nicolau. Contra a 

sentença homologatória a Sra. Maria Rita Santos Brandão, dizendo-se 

terceira interessada, porque teria convivido com o herdeiro Sergio, 

interpôs recurso de embargos de declaração, que foi processado 

normalmente e negado provimento, por este juízo. Diante disso, a Sra. 

Maria Rita Santos Brandão interpôs recurso de apelação, o qual foi julgado 

monocraticamente pelo Sr. Relator, que negou provimento, conforme id. 

26533653, embora o acórdão ainda não tenha transitado em julgado. É o 

necessário à análise e decisão. Inicialmente, observo que embora a inicial 

diga que a execução é em face do Espólio, em verdade, com o Espólio não 

há qualquer litígio, e sim com a Sra. Maria Rita Santos Brandão, pois ela é 

que tem se insurgido. A par disso, é necessário registrar que o processo 

de cumprimento provisório de sentença também está sujeito ao princípio do 

contraditório e da ampla defesa. Por isso, determino o cadastramento dela 

como terceira interessada, pois embora sua ilegitimidade já tenha sido 

reconhecida por este juízo e seguidamente pelo Sr. Relator, que negou 

provimento ao recurso de apelação, é certo que a questão ainda não 

transitou em julgado. Então, estamos diante de uma situação onde, de um 

lado o herdeiro, Sr. Nicolau, pessoa idosa, com 79 (setenta e nove) anos e 

acometido de grave enfermidade, tem buscado incansavelmente receber o 

seu quinhão hereditário, constituído em dinheiro; de outro, a Sra. Maria Rita 

que, por força da impetração dos recursos noticiados, tem buscado a 

nulidade da sentença homologatória do acordo. Nessa situação, 

independentemente de o acórdão ainda não ter transitado em julgado, 

entendo que não haverá prejuízo à Sra. Maria Rita, em liberar, de plano, a 

metade do valor depositado para o Sr. Nicolau, deduzido o valor de uma 

penhora no rosto dos autos de inventário, de R$ 9.890,94 (nove mil, 

oitocentos e noventa reais e noventa e quatro centavos), questão já 

incontroversa naquele processo. Essa é a forma que este juízo encontrou 

de atender, em princípio, às necessidades mais prementes do Sr. Nicolau, 

sem comprometer os supostos interesses da Sra. Maria Rita. Aliás, é 

necessário, mais uma vez, registrar que o processo de inventário é 

decorrente do falecimento da Sra. Emília, que deixou como herdeiros, 

apenas o Sr. Nicolau e o Sr. Sergio, sendo que este veio a falecer após a 

formalização do acordo de partilha. Nessa linha de raciocínio, na remota 

hipótese de ela obter êxito em sua pretensão, ainda assim, isso não 

implicaria afastamento do direito do Sr. Nicolau de receber a sua cota 

parte da herança deixada por sua mãe, nos moldes ora determinados, 

motivo pelo qual inclusive não se exige a caução, sem prejuízo do 

prosseguimento do processo. Diante do exposto, defiro o processamento 

do cumprimento provisório da sentença e determino que: a) Proceda-se ao 

cadastramento da Sra. Maria Rita Santos Brandão como terceira 

interessada; b) Associe-se este processo ao de inventário cujo número é 

0017365-20.2007.8.11.0041; c) Proceda-se à transferência para este 

processo, de 50% (cinquenta por cento) do valor depositado no processo 

de inventário, deduzindo-se a penhora lá realizada no rosto dos autos, 

referentes aos honorários advocatícios, no valor de R$ 9.890,94 (nove mil, 

oitocentos e noventa reais e noventa e quatro centavos); d) Após, 

EXPEÇA-SE alvará eletrônico do valor vinculado a este processo em favor 

do exequente, depositando-se em conta bancária junto ao Banco do 

Brasil, agência 4043-6, conta corrente nº 23.855.4; e) Feito isso, intime-se 
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a terceira interessada para querendo, manifestar-se. Defiro ao requerente 

o requerimento de gratuidade, nos termos do art. 98 e art. 99, § 2º, do 

Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 13 de 

dezembro de 2019. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1021873-74.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. A. D. I. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANY MARIA DA SILVA ALCANTARA BARBIEIRO OAB - 

MT11854-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. N. D. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELA FLORENCIA CAMARGO OAB - MT22054/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 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 : 

1021873-74.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: ERONICE ANA DA IGREJA 

EXECUTADO: WELITON NEVES DA SILVA Vistos. Trata-se de 

Cumprimento de Sentença em que as partes informaram a composição, 

apresentando os termos do acordo para a homologação judicial, conforme 

pode ser visto na movimentação n. 28305876. É o breve relatório. D E C I D 

O. HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes no documento 

acostado sob n. 28305876, para que produza os jurídicos e legais efeitos, 

passando a fazer parte integrante e indissociável desta sentença. Em 

caso de descumprimento, o processo poderá ser desarquivado para que 

seja cumprido o acordo, mediante a aplicação das normas legais. Por fim, 

declaro resolvido o mérito do processo, nos termos do art. 487, incisos I e 

III, “b”, do Código de Processo Civil. REVOGO o decreto prisional de id. 

23140773. Expeça-se contramandado de prisão. Dê-se ciência ao 

Ministério Público. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com a 

adoção das formalidades de praxe. Justiça gratuita. P. I. C. Cuiabá-MT, 07 

de fevereiro de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1021873-74.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. A. D. I. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANY MARIA DA SILVA ALCANTARA BARBIEIRO OAB - 

MT11854-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. N. D. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELA FLORENCIA CAMARGO OAB - MT22054/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 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 : 

1021873-74.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: ERONICE ANA DA IGREJA 

EXECUTADO: WELITON NEVES DA SILVA Vistos. Trata-se de 

Cumprimento de Sentença em que as partes informaram a composição, 

apresentando os termos do acordo para a homologação judicial, conforme 

pode ser visto na movimentação n. 28305876. É o breve relatório. D E C I D 

O. HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes no documento 

acostado sob n. 28305876, para que produza os jurídicos e legais efeitos, 

passando a fazer parte integrante e indissociável desta sentença. Em 

caso de descumprimento, o processo poderá ser desarquivado para que 

seja cumprido o acordo, mediante a aplicação das normas legais. Por fim, 

declaro resolvido o mérito do processo, nos termos do art. 487, incisos I e 

III, “b”, do Código de Processo Civil. REVOGO o decreto prisional de id. 

23140773. Expeça-se contramandado de prisão. Dê-se ciência ao 

Ministério Público. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com a 

adoção das formalidades de praxe. Justiça gratuita. P. I. C. Cuiabá-MT, 07 

de fevereiro de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1039874-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. A. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS MACIEL DE MENEZES OAB - MT25780/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. A. D. S. (REQUERIDO)

J. S. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS MACIEL DE MENEZES OAB - MT25780/O (ADVOGADO(A))

EDUARDO LUIZ GABRIEL DA SILVA OAB - MT10588-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 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1039874-39.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: SANDRA ALVES DE SOUZA REQUERIDO: J. S. D. S., 

SOLANGE ALVES DE SOUZA Vistos. Intime-se a parte autora para que 

manifeste o que entender de direito, no prazo legal. Cumpra-se. Sergio 

Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1039874-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. A. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS MACIEL DE MENEZES OAB - MT25780/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. A. D. S. (REQUERIDO)

J. S. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS MACIEL DE MENEZES OAB - MT25780/O (ADVOGADO(A))

EDUARDO LUIZ GABRIEL DA SILVA OAB - MT10588-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 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1039874-39.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: SANDRA ALVES DE SOUZA REQUERIDO: J. S. D. S., 

SOLANGE ALVES DE SOUZA Vistos. Intime-se a parte autora para que 

manifeste o que entender de direito, no prazo legal. Cumpra-se. Sergio 

Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1039874-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. A. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS MACIEL DE MENEZES OAB - MT25780/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. A. D. S. (REQUERIDO)

J. S. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS MACIEL DE MENEZES OAB - MT25780/O (ADVOGADO(A))

EDUARDO LUIZ GABRIEL DA SILVA OAB - MT10588-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 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1039874-39.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: SANDRA ALVES DE SOUZA REQUERIDO: J. S. D. S., 

SOLANGE ALVES DE SOUZA Vistos. Intime-se a parte autora para que 

manifeste o que entender de direito, no prazo legal. Cumpra-se. Sergio 

Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029834-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. S. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER DE LIMA SANTOS OAB - MT10669-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. S. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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ALINE PONGELUPI NOBREGA BORGES OAB - MT12708-O 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

1029834-95.2018.8.11.0041. AUTOR(A): RAMON SILES ALVARADO REU: 

HELMA SILVA DOS SANTOS Vistos. Justiça gratuita deferida no id. 

15724052. Trata-se de Ação de Reconhecimento e Dissolução de União 

Estável c/c Partilha de Bens proposta por Ramon Siles Alvarado em face 

de Helma Silva dos Santos. A inicial está acostada no id. 15262456. A 

requerida apresentou contestação no id. 19088866, devidamente 

impugnada no id. 20824240. Considerando que as partes estão 

representadas e que não existe qualquer preliminar a ser analisada, bem 

como, não vislumbrando qualquer nulidade ou irregularidade a ser sanada, 

DOU O FEITO POR SANEADO. Nos termos do artigo 357, II, do Novo Código 

de Processo Civil, conveniente se faz, para o deslinde das questões 

apostas nos autos, com o início da fase instrutória, o depoimento pessoal 

das partes e/ou a oitiva de testemunhas, sem descurar-se de outo meio de 

prova que se mostre razoável. Designo audiência de conciliação, 

instrução e julgamento para o dia 07 de abril de 2020, às 13h30min. As 

partes deverão comparecer para prestar depoimento, acompanhadas de 

suas testemunhas. O rol de testemunhas deverá ser apresentado no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos de artigo 357, § 4º, do Código de 

Processo Civil. Cada parte deverá comparecer com seu Advogado e suas 

testemunhas. Cabe ao advogado informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada, do dia, da hora e do local da audiência designada (CPC, art. 455). 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029834-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. S. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER DE LIMA SANTOS OAB - MT10669-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. S. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALINE PONGELUPI NOBREGA BORGES OAB - MT12708-O 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

1029834-95.2018.8.11.0041. AUTOR(A): RAMON SILES ALVARADO REU: 

HELMA SILVA DOS SANTOS Vistos. Justiça gratuita deferida no id. 

15724052. Trata-se de Ação de Reconhecimento e Dissolução de União 

Estável c/c Partilha de Bens proposta por Ramon Siles Alvarado em face 

de Helma Silva dos Santos. A inicial está acostada no id. 15262456. A 

requerida apresentou contestação no id. 19088866, devidamente 

impugnada no id. 20824240. Considerando que as partes estão 

representadas e que não existe qualquer preliminar a ser analisada, bem 

como, não vislumbrando qualquer nulidade ou irregularidade a ser sanada, 

DOU O FEITO POR SANEADO. Nos termos do artigo 357, II, do Novo Código 

de Processo Civil, conveniente se faz, para o deslinde das questões 

apostas nos autos, com o início da fase instrutória, o depoimento pessoal 

das partes e/ou a oitiva de testemunhas, sem descurar-se de outo meio de 

prova que se mostre razoável. Designo audiência de conciliação, 

instrução e julgamento para o dia 07 de abril de 2020, às 13h30min. As 

partes deverão comparecer para prestar depoimento, acompanhadas de 

suas testemunhas. O rol de testemunhas deverá ser apresentado no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos de artigo 357, § 4º, do Código de 

Processo Civil. Cada parte deverá comparecer com seu Advogado e suas 

testemunhas. Cabe ao advogado informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada, do dia, da hora e do local da audiência designada (CPC, art. 455). 

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

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

Processo Número: 1022221-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

T. D. C. D. A. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

CERTIFICO que nesta data foi realizada a intimação via DJE do(a) 

advogado(a) da parte requerente, para, querendo, apresentar impugnação 

à contestação no prazo legal.

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

Processo Número: 1037614-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

W. L. D. F. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. A. M. O. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO OAB - MT19458-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  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1037614-23.2017.8.11.0041. AUTOR(A): WELLINGTON LEORATTO DE 

FRANCA REU: PATRICIA APARECIDA MARTINS OLIVEIRA SEGUE EM 

ANEXO TERMO DE AUDIÊNCIA

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1054557-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDE MARCOS DENIZ OAB - MT6808-O (ADVOGADO(A))

EVAN CORRÊA DA COSTA OAB - MT8202-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. G. P. D. S. (REQUERIDO)

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  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1054557-47.2019.8.11.0041. REQUERENTE: LUIZA PEREIRA REQUERIDO: 

ADOLFHO GALDINO PEREIRA DE SOUZA SEGUE EM ANEXO TERMO DE 

AUDIÊNCIA DE ENTREVISTA

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1054557-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDE MARCOS DENIZ OAB - MT6808-O (ADVOGADO(A))

EVAN CORRÊA DA COSTA OAB - MT8202-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. G. P. D. S. (REQUERIDO)

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  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1054557-47.2019.8.11.0041. REQUERENTE: LUIZA PEREIRA REQUERIDO: 

ADOLFHO GALDINO PEREIRA DE SOUZA SEGUE EM ANEXO TERMO DE 

AUDIÊNCIA DE ENTREVISTA

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1001526-78.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. R. Z. P. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO NEVES ORMONDE FERNANDES DE AVELAR OAB - MT17630-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. S. P. (EXECUTADO)

 

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 : 

1001526-78.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: LUCAS ROBERTO ZATTAR 

PINTO EXECUTADO: ROBERTO DOS SANTOS PINTO Vistos. A demanda 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106884/3/2020 Página 169 de 424



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

3ª Vara Esp. Família e Sucessões de Cuiabá (antiga 6º Vara), o prolator 

da decisão que homologou o acordo em relação aos alimentos, em ação 

de n° 2660-07.2013 – cód. 796317, conforme documento constante do id. 

28002704. Sobre o tema é importante lembrar que, o art. 516, II do CPC 

dispõe: “A execução, fundada em título judicial, processar-se-á perante: 

(...) II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição.” (grifo 

nosso) Diante do exposto, determino a remessa dos presentes autos, ao 

insigne juízo da 3ª Vara Esp. Família e Sucessões de Cuiabá/MT, mediante 

as devidas baixas e anotações. Cumpra-se. CUIABÁ, 22 de janeiro de 

2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1061258-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. H. F. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE SACCHETTIN VIEIRA DOS SANTOS FRAGA OAB - PR64056 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. L. L. (REQUERIDO)

 

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

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

1061258-24.2019.8.11.0041. REQUERENTE: VICTOR HUGO FANTIN 

BITANCOURT REQUERIDO: AMANDA LATTARO LAZARI Vistos. Defiro o 

pedido de gratuidade processual, nos termos dos arts. 98 e 99, § 2º, do 

Código de Processo Civil. Cuida-se de Ação de Modificação de Guarda 

dos infantes Miguel Lazari Bitancourt e Cecília Lazari Bitancourt, aforada 

por Victor Hugo Bitancourt em face de Amanda Lattaro Lazari. O 

requerente manifestou seu interesse na guarda compartilhada dos 

infantes. Entretanto, observa-se do autos que a guarda foi regulamentada 

em outro processo, e vê-se que os pais residem em Estados diversos. 

Neste caso, é prudente ouvir previamente a parte contrária, motivo pelo 

qual, por ora, indefiro o pedido; aliás, isso é prudente, até porque em 

audiência prévia de conciliação será possível aferir possível situação 

prevista na parte final do § 2º, do art. 1.584, do Código Civil. Ademais, com 

relação ao pedido de regulamentação do convívio no período de férias e 

feriados, verifico que no acordo firmado (agosto/2019) e posteriormente 

homologado, ficou estipulado que as partes entabulariam novo acordo 

após 6 (seis) meses, sobre as diretrizes das visitas, motivo pelo qual, por 

ora, indefiro o pedido. Com relação ao descumprimento da “cláusula VII” do 

acordo homologado, verifico que consta realmente a obrigação alegada, 

nos seguintes termos: “o requerido poderá ter acesso aos seus filhos via 

fotografias, vídeos, e chamadas de vídeo via aplicativo WhatsApp, porém, 

tais acessos serão realizados com parcimônia, não extrapolando o limite 

razoável, ficando previamente combinado que, pelo menos 2 (duas) vezes 

ao dia, a autora enviará ou possibilitará tais acessos”. Entretanto, o 

requerente alega que a requerida está impossibilitando o acesso aos seus 

filhos, que por morar em outro Estado, é a maneira mais acessível para 

exercer o convívio paterno. Contudo, vale lembrar que se mostra 

desnecessária a intimação da parte requerida para que não obste o 

convívio paterno com os filhos, posto que, caso o acordo esteja sendo 

descumprido, poderá perfeitamente requerer o cumprimento da sentença, 

sendo o juízo competente, o mesmo que a prolatou, nos termos do art. 

516, inciso II, do CPC. Mais a mais, as partes poderão dialogar em busca 

de um acordo, na audiência de tentativa de conciliação que designo para o 

dia 01 de abril de 2020, às 14h30min. Se não houver acordo, a parte 

requerida terá, a partir desta data, o prazo de 15 (quinze) dias para 

contestar, por intermédio de advogado, sob pena de revelia. Expeça-se 

Carta Precatória. Dê-se ciência ao Ministério Público. Cite-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de Direito

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

Processo Número: 1044482-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA ALVES FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FALCAO FERREIRA OAB - MT11242-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MARCOS CAMPOS SILVA (REU)

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ CERTIDÃO IMPULSIONAMENTO Em observância 

ao § 4º do art. 203 do CPC e orientação do art. 790 da CNGC, intimo a 

autora para manifestar sobre a defesa e documentos apresentados. 

Cuiabá, 03 de março de 2020 Flaviane Aparecida L. Silva Analista 

Judiciária - 11.651 SEDE DO 2ª 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 

TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0011797-08.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. H. D. S. N. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NUNES OAB - MT14676-O (ADVOGADO(A))

SYRHAM MARIA DE ARRUDA REINDEL FONSECA OAB - MT20809-O 

(ADVOGADO(A))

HELIO TEIXEIRA LACERDA OAB - MT15283-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. B. P. D. S. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

L. P. N. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

THYAGO APARECIDO HOUKLEF RIBEIRO OAB - MT21880-O 

(ADVOGADO(A))

ALEXANDRE IVAN HOUKLEF OAB - MT6703-O (ADVOGADO(A))

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 0011797-08.2016.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS 

NEGRAO ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: LORENZO PADILHA NEGRAO, 

MARITSSA BARBRA PADILHA DA SILVA Vistos. Carlos Henrique dos 

Santos Negrão ajuizou Ação Revisional de Alimentos em face de Lorenzo 

Padilha Negrão representado por sua genitora Maritssa Barbara Padilha da 

Silva. A ação foi recebida nos moldes da decisão constante do id. 

25214327, que deferiu a gratuidade processual, indeferiu a liminar 

pretendida e designou audiência de tentativa de conciliação. A audiência 

restou frustrada ante ausência da representante do infante, tendo em 

vista que a precatória expedida nos autos não havia sido devolvida. A 

requerida compareceu espontaneamente nos autos, conforme certidão do 

id. 25214334, dando-se por citada da presente demanda. Consta na 

certidão do id. 25214334 o decurso do prazo para a requerida apresentar 

defesa. Carta precatória devolvida – id. 25214337. Em id. 25214339 a 

requerida manifestou-se nos autos requerendo que fosse designada 

audiência de tentativa de conciliação. Na decisão exarada junto ao id. 

25214593 fora designada audiência de conciliação, bem como 

determinado a realização de estudo psicossocial. Relatório do estudo 

psicossocial – ids. 25214595 e 25214596. Termo de audiência de 

conciliação – id. 25214599, a qual restou inexitosa. Id. 25214600 consta a 

manifestação da requerida. Já no id. 25214602, o requerido apresentou 

impugnação. Intimado a se manifestar, o digno Ministério Público exarou 

seu parecer junto ao id. 25214605. Por fim, o requerente apresentou o 

requerimento no id. 29709080, pleiteando a intimação da requerida visando 

o cumprimento do direito de convivência paterno-filial. É o necessário à 

análise e decisão. Inicialmente, indefiro o requerimento do id. 29709080, 

uma vez que na presente demanda ainda não foi regulamentado o direito 

de visitas, portanto, enquanto não houver decisão nova, está valendo a 

regulamentação já fixada por ocasião da sentença perante a Primeira Vara 

de Violência Doméstica. As partes possuem legitimidade para figurar, cada 

uma, em seu respectivo polo processual e estão devidamente 

representadas por profissionais habilitados a postular em Juízo. Não há 

arguição de preliminares, como também não há irregularidades a sanar. 

Defiro a produção de provas orais requeridas pelas partes, consistentes 

em seus depoimentos pessoais e de suas testemunhas. Designo 

audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 19 de maio de 

2010, às 13h30min. O rol de testemunhas deverá ser apresentado no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos de artigo 357, § 4º, do Código de 

Processo Civil. Cada parte deverá comparecer com seu Advogado e suas 

testemunhas. Cabe ao advogado informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada, do dia, da hora e do local da audiência designada (CPC, art. 455). 

A Defensoria, a parte por ela assistida e suas testemunhas, deverão ser 

intimadas pessoalmente. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 02 de março 

de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106884/3/2020 Página 170 de 424



Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0011797-08.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. H. D. S. N. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NUNES OAB - MT14676-O (ADVOGADO(A))

SYRHAM MARIA DE ARRUDA REINDEL FONSECA OAB - MT20809-O 

(ADVOGADO(A))

HELIO TEIXEIRA LACERDA OAB - MT15283-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. B. P. D. S. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

L. P. N. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

THYAGO APARECIDO HOUKLEF RIBEIRO OAB - MT21880-O 

(ADVOGADO(A))

ALEXANDRE IVAN HOUKLEF OAB - MT6703-O (ADVOGADO(A))

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 0011797-08.2016.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS 

NEGRAO ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: LORENZO PADILHA NEGRAO, 

MARITSSA BARBRA PADILHA DA SILVA Vistos. Carlos Henrique dos 

Santos Negrão ajuizou Ação Revisional de Alimentos em face de Lorenzo 

Padilha Negrão representado por sua genitora Maritssa Barbara Padilha da 

Silva. A ação foi recebida nos moldes da decisão constante do id. 

25214327, que deferiu a gratuidade processual, indeferiu a liminar 

pretendida e designou audiência de tentativa de conciliação. A audiência 

restou frustrada ante ausência da representante do infante, tendo em 

vista que a precatória expedida nos autos não havia sido devolvida. A 

requerida compareceu espontaneamente nos autos, conforme certidão do 

id. 25214334, dando-se por citada da presente demanda. Consta na 

certidão do id. 25214334 o decurso do prazo para a requerida apresentar 

defesa. Carta precatória devolvida – id. 25214337. Em id. 25214339 a 

requerida manifestou-se nos autos requerendo que fosse designada 

audiência de tentativa de conciliação. Na decisão exarada junto ao id. 

25214593 fora designada audiência de conciliação, bem como 

determinado a realização de estudo psicossocial. Relatório do estudo 

psicossocial – ids. 25214595 e 25214596. Termo de audiência de 

conciliação – id. 25214599, a qual restou inexitosa. Id. 25214600 consta a 

manifestação da requerida. Já no id. 25214602, o requerido apresentou 

impugnação. Intimado a se manifestar, o digno Ministério Público exarou 

seu parecer junto ao id. 25214605. Por fim, o requerente apresentou o 

requerimento no id. 29709080, pleiteando a intimação da requerida visando 

o cumprimento do direito de convivência paterno-filial. É o necessário à 

análise e decisão. Inicialmente, indefiro o requerimento do id. 29709080, 

uma vez que na presente demanda ainda não foi regulamentado o direito 

de visitas, portanto, enquanto não houver decisão nova, está valendo a 

regulamentação já fixada por ocasião da sentença perante a Primeira Vara 

de Violência Doméstica. As partes possuem legitimidade para figurar, cada 

uma, em seu respectivo polo processual e estão devidamente 

representadas por profissionais habilitados a postular em Juízo. Não há 

arguição de preliminares, como também não há irregularidades a sanar. 

Defiro a produção de provas orais requeridas pelas partes, consistentes 

em seus depoimentos pessoais e de suas testemunhas. Designo 

audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 19 de maio de 

2010, às 13h30min. O rol de testemunhas deverá ser apresentado no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos de artigo 357, § 4º, do Código de 

Processo Civil. Cada parte deverá comparecer com seu Advogado e suas 

testemunhas. Cabe ao advogado informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada, do dia, da hora e do local da audiência designada (CPC, art. 455). 

A Defensoria, a parte por ela assistida e suas testemunhas, deverão ser 

intimadas pessoalmente. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 02 de março 

de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 0028711-70.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

STEPHANIE SILVESTRIN SILVEIRA EUBANK (EXEQUENTE)

B.S.S.E/S.S.S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR JULIANO RAMOS OAB - MT15320-O (ADVOGADO(A))

LUIZ ALFEU SOUZA RAMOS OAB - MT6693-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO CESAR DE BRITO EUBANCK (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA CUSTODIO DE SOUZA OAB - MT17281-O (ADVOGADO(A))

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 0028711-70.2004.8.11.0041. 

EXEQUENTE: STEPHANIE SILVESTRIN SILVEIRA EUBANK, B.S.S.E/S.S.S. 

EXECUTADO: MARCO CESAR DE BRITO EUBANCK Vistos. Proceda-se 

com a intimação pessoal da parte autora, por meio de carta com aviso de 

recebimento (AR), para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste nos 

autos, sob pena de extinção. Frustrada a intimação na modalidade suso 

determinada, proceda-se com a intimação por edital. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 20 de janeiro de 2020. Sergio Valério Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 0028711-70.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

STEPHANIE SILVESTRIN SILVEIRA EUBANK (EXEQUENTE)

B.S.S.E/S.S.S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR JULIANO RAMOS OAB - MT15320-O (ADVOGADO(A))

LUIZ ALFEU SOUZA RAMOS OAB - MT6693-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO CESAR DE BRITO EUBANCK (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA CUSTODIO DE SOUZA OAB - MT17281-O (ADVOGADO(A))

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 0028711-70.2004.8.11.0041. 

EXEQUENTE: STEPHANIE SILVESTRIN SILVEIRA EUBANK, B.S.S.E/S.S.S. 

EXECUTADO: MARCO CESAR DE BRITO EUBANCK Vistos. Proceda-se 

com a intimação pessoal da parte autora, por meio de carta com aviso de 

recebimento (AR), para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste nos 

autos, sob pena de extinção. Frustrada a intimação na modalidade suso 

determinada, proceda-se com a intimação por edital. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 20 de janeiro de 2020. Sergio Valério Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 0028711-70.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

STEPHANIE SILVESTRIN SILVEIRA EUBANK (EXEQUENTE)

B.S.S.E/S.S.S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR JULIANO RAMOS OAB - MT15320-O (ADVOGADO(A))

LUIZ ALFEU SOUZA RAMOS OAB - MT6693-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO CESAR DE BRITO EUBANCK (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA CUSTODIO DE SOUZA OAB - MT17281-O (ADVOGADO(A))

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 0028711-70.2004.8.11.0041. 

EXEQUENTE: STEPHANIE SILVESTRIN SILVEIRA EUBANK, B.S.S.E/S.S.S. 

EXECUTADO: MARCO CESAR DE BRITO EUBANCK Vistos. Proceda-se 

com a intimação pessoal da parte autora, por meio de carta com aviso de 

recebimento (AR), para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste nos 

autos, sob pena de extinção. Frustrada a intimação na modalidade suso 

determinada, proceda-se com a intimação por edital. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 20 de janeiro de 2020. Sergio Valério Juiz de 

Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0011797-08.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. H. D. S. N. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NUNES OAB - MT14676-O (ADVOGADO(A))

SYRHAM MARIA DE ARRUDA REINDEL FONSECA OAB - MT20809-O 

(ADVOGADO(A))

HELIO TEIXEIRA LACERDA OAB - MT15283-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

M. B. P. D. S. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

L. P. N. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

THYAGO APARECIDO HOUKLEF RIBEIRO OAB - MT21880-O 

(ADVOGADO(A))

ALEXANDRE IVAN HOUKLEF OAB - MT6703-O (ADVOGADO(A))

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 0011797-08.2016.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS 

NEGRAO ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: LORENZO PADILHA NEGRAO, 

MARITSSA BARBRA PADILHA DA SILVA Vistos. Carlos Henrique dos 

Santos Negrão ajuizou Ação Revisional de Alimentos em face de Lorenzo 

Padilha Negrão representado por sua genitora Maritssa Barbara Padilha da 

Silva. A ação foi recebida nos moldes da decisão constante do id. 

25214327, que deferiu a gratuidade processual, indeferiu a liminar 

pretendida e designou audiência de tentativa de conciliação. A audiência 

restou frustrada ante ausência da representante do infante, tendo em 

vista que a precatória expedida nos autos não havia sido devolvida. A 

requerida compareceu espontaneamente nos autos, conforme certidão do 

id. 25214334, dando-se por citada da presente demanda. Consta na 

certidão do id. 25214334 o decurso do prazo para a requerida apresentar 

defesa. Carta precatória devolvida – id. 25214337. Em id. 25214339 a 

requerida manifestou-se nos autos requerendo que fosse designada 

audiência de tentativa de conciliação. Na decisão exarada junto ao id. 

25214593 fora designada audiência de conciliação, bem como 

determinado a realização de estudo psicossocial. Relatório do estudo 

psicossocial – ids. 25214595 e 25214596. Termo de audiência de 

conciliação – id. 25214599, a qual restou inexitosa. Id. 25214600 consta a 

manifestação da requerida. Já no id. 25214602, o requerido apresentou 

impugnação. Intimado a se manifestar, o digno Ministério Público exarou 

seu parecer junto ao id. 25214605. Por fim, o requerente apresentou o 

requerimento no id. 29709080, pleiteando a intimação da requerida visando 

o cumprimento do direito de convivência paterno-filial. É o necessário à 

análise e decisão. Inicialmente, indefiro o requerimento do id. 29709080, 

uma vez que na presente demanda ainda não foi regulamentado o direito 

de visitas, portanto, enquanto não houver decisão nova, está valendo a 

regulamentação já fixada por ocasião da sentença perante a Primeira Vara 

de Violência Doméstica. As partes possuem legitimidade para figurar, cada 

uma, em seu respectivo polo processual e estão devidamente 

representadas por profissionais habilitados a postular em Juízo. Não há 

arguição de preliminares, como também não há irregularidades a sanar. 

Defiro a produção de provas orais requeridas pelas partes, consistentes 

em seus depoimentos pessoais e de suas testemunhas. Designo 

audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 19 de maio de 

2010, às 13h30min. O rol de testemunhas deverá ser apresentado no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos de artigo 357, § 4º, do Código de 

Processo Civil. Cada parte deverá comparecer com seu Advogado e suas 

testemunhas. Cabe ao advogado informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada, do dia, da hora e do local da audiência designada (CPC, art. 455). 

A Defensoria, a parte por ela assistida e suas testemunhas, deverão ser 

intimadas pessoalmente. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 02 de março 

de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1008308-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO CARNEIRO MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO SOUZA SANTOS OAB - MT17708/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENIEL DE SOUSA DA ROCHA (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  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1008308-09.2017.8.11.0041. REQUERENTE: LEONARDO CARNEIRO 

MACHADO REQUERIDO: GENIEL DE SOUSA DA ROCHA 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 processo sem julgamento de mérito, nos 

termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado, certifique-se e arquive-se. Justiça gratuita. P. I. C. Cuiabá-MT., 02 

de março de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1037825-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BENTO SANTOS BARBOSA (REQUERENTE)

JEMIMIA VALERIA SANTOS BARBOSA (REQUERENTE)

ESTECLIDES BARBOSA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTECLIDES BARBOSA JUNIOR OAB - MT25920/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo: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  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1037825-88.2019.8.11.0041. REQUERENTE: ESTECLIDES BARBOSA 

JUNIOR, ANTONIO BENTO SANTOS BARBOSA, JEMIMIA VALERIA 

SANTOS BARBOSA Visto. Cuida-se de processo em que os requerentes 

pediram a desistência da ação. É o breve relatório. D E C I D O. 

HOMOLOGO o pedido de desistência da ação (ID. 26722681) e declaro 

extinto o processo, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. Quanto à renúncia ao mandato, dela não conheço, pois em 

desconformidade com o disposto no art. 112 do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se. Justiça gratuita. P. I. C. 

CUIABÁ, 02 de março de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0036107-78.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON DA SILVA OLIVEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO BARRETO MARTINS OAB - MT21306-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA PIRES DE CAMARGO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

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 

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 : 

0036107-78.2016.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ADEMILSON 

DA SILVA OLIVEIRA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: JESSICA PIRES DE 

CAMARGO 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 
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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 processo sem julgamento de mérito, nos termos do 

art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Revogo a regulamentação 

provisória do direito de visitas. Dê-se ciência ao Ministério Público. 

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se. Justiça gratuita. P. I. C. 

CUIABÁ, 02 de março de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Distribuição de Processos Digitalizados

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 0010874-89.2010.8.11.0041

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

WILLIANS ROSA PAGANELLA OAB - 772.169.549-04 (REPRESENTANTE)

OLINDO PASINATO OAB - 006.722.621-34 (REPRESENTANTE)

NORTHON PAULO PAGANELLA OAB - 521.402.379-00 

(REPRESENTANTE)

ELZA FAVERO OAB - 571.953.661-20 (REPRESENTANTE)

FRANCISCO OLINDO PASINATO OAB - 013.194.364-20 

(REPRESENTANTE)

MARIA DE SOUZA PASINATO OAB - 455.302.544-20 (REPRESENTANTE)

VILSON JOSE CARLOS PASINATO OAB - 284.623.191-53 

(REPRESENTANTE)

OLINDO PASINATO NETO OAB - 206.973.501-00 (REPRESENTANTE)

ALEXANDRA PASINATO DOS SANTOS OAB - 780.724.411-91 

(REPRESENTANTE)

DENISE PASINATO OAB - 762.653.311-91 (REPRESENTANTE)

ELIANE CUNHA DOS SANTOS PASINATO OAB - 314.131.291-53 

(REPRESENTANTE)

MATILDE RUFFATO PASINATO OAB - 293.256.761-68 (REPRESENTANTE)

DALILA OLINDA PASINATO MOUSSALEM OAB - 427.907.191-87 

(REPRESENTANTE)

EDSON LUIS PASINATO OAB - 362.642.611-49 (REPRESENTANTE)

NELSI PASINATO AMORIM OAB - 207.794.451-04 (REPRESENTANTE)

FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA OAB - MT9139-O 

(ADVOGADO(A))

ALEXANDRE MERIGHI OAB - MT8180-O (ADVOGADO(A))

DALILA RODRIGUES PASINATO OAB - 767.321.421-00 

(REPRESENTANTE)

Ludovico Antonio Merighi OAB - MT905-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DALILA RODRIGUES PASINATO (REQUERIDO)

OLINDO PASINATO (REQUERIDO)

 

Certifico que o Processo nº 0010874-89.2010.8.11.0041 – Classe: 

INVENTÁRIO (39) - 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, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 0005694-15.1998.8.11.0041

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

JOAO BARROS FERREIRA JUNIOR OAB - MT7002-O (ADVOGADO(A))

ROSANGELA MARIA ALVES OAB - 483.333.281-72 (REPRESENTANTE)

EDER ANDREGHETTO OAB - 818.244.161-72 (REPRESENTANTE)

ARAMIS MELO FRANCO OAB - MT7816-B (ADVOGADO(A))

FIRMINO GOMES BARCELOS OAB - MT4770-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE PEDRO JUNIOR DA FONSECA (REQUERIDO)

THIAGO DE FREITAS SILVEIRA NETO (REQUERIDO)

MARIA EMILIA QUEIROZ FREITAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOUREMBERGUE ALVES JUNIOR OAB - MT10203-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0005694-15.1998.8.11.0041 – Classe: 

INVENTÁRIO (39) - 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, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0004859-67.2016.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

N. S. A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL LEIANE VIEIRA OAB - MT24945-O (ADVOGADO(A))

ROGERIO DE CAMPOS OAB - MT8967-O (ADVOGADO(A))

JOAO CARLOS GEHRING JUNIOR OAB - MT24318-O (ADVOGADO(A))

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT7174-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. D. O. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT13280-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0004859-67.2016.8.11.0050 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - 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, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0006243-29.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILANIA CORTEZ MARTINS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Certifico que o Processo nº 0006243-29.2015.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - 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, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído 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-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1029767-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA TEIXEIRA MATTAR OAB - MT6911-O (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106884/3/2020 Página 173 de 424



JOZANE TONIOLO OAB - MT7063-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS BONATO DE AMORIM OAB - MT18748-O (ADVOGADO(A))

Andre Castrillo OAB - MT3990-O (ADVOGADO(A))

PAULO EURICO MARQUES LUZ OAB - MT6070-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 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 1029767-96.2019.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: CAROLINA MATTAR Endereço: AVENIDA SENADOR 

FILINTO MÜLLER, - ATÉ 164/165, GOIABEIRAS, CUIABÁ - MT - CEP: 

78032-090 REQUERIDO: Nome: EUDON JORGE DA CRUZ NETO Endereço: 

AVENIDA BRASIL, 1478, ROCKET FILMS, VERDÃO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78030-304 FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 da CNGC, impulsiono 

o feito para INTIMAÇÃO do representante do autor para manifestar sobre 

a juntada do laudo, no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Cuiabá - MT, 2 de março de 2020. (Assinado 

Eletronicamente) Marya Santana de Souza Gestora Judiciária 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

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

78.049-905.

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

Processo Número: 1051887-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. D. S. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IZAIR DE ARRUDA BOTELHO OAB - MT19242/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. A. A. M. (REU)

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 Termo de Audiência Autos n. 

1051887-36.2019.8.11.0041 Alimentos Finalidade: Conciliação, instrução e 

julgamento Local/Data/Horário: Cuiabá, 04 de fevereiro de 2020, às 14:00 

horas P r e s e n t e s Conciliadora: - Zamaris Patrícia Dias de Souza 

Requerente: - Maísa Morais pinho, representada por Glaziele da Silva 

Pinho, RG: 2444913-0 SESP/MT, CPF: 051.733.731-21 Advogado: - Izair de 

Arruda Botelho, OAB/MT 19.242 Requerido: - Elói Adriano Alfonso Morais, 

RG: 882083 PM/MT, CPF: 822.792.251-15 Ocorrência: Aberta a audiência, 

presente a parte Autora e seu patrono. Presente o Requerido 

desacompanhado de advogado ou defensor público. Registre-se que o 

Requerido foi citado e intimado em 30/01/2020, conforme certidão de id. 

28736485. Depois de esta conciliadora ter esclarecido as partes sobre a 

necessidade de se fazer um acordo neste ato, proposta a tentativa de 

conciliação, esta não logrou êxito. As partes foram esclarecidas que esta 

audiência será redesignada em razão da citação do Requerido sem tempo 

hábil para sua defesa. O Requerido foi advertido que deverá constituir 

advogado ou defensor público que o representará nestes autos. Deste 

modo, encaminho os autos ao MM. Juiz para deliberações. (audiência 

encerrada às 14:17 horas) Deliberações Foi proferido o seguinte 

despacho: Vistos, etc... Considerando o noticiado acima, redesigno a 

audiência de tentativa de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

31/03/2020, às 15:00, saindo a representante legal da Autora e seu douto 

patrono intimados para comparecerem na audiência acompanhados das 

provas que pretendem produzir e ciente de que sua ausência importará na 

extinção e arquivamento do processo. Sai intimado também o Requerido 

para comparecer à audiência redesignada, acompanhado das provas que 

tiver a produzir e cientifique-o de que o seu não comparecimento na 

audiência importará no julgamento da ação a sua revelia e comparecendo 

e não havendo acordo, poderá contestar, desde que o faça por intermédio 

de advogado, passando-se em seguida à oitiva de testemunhas e à 

prolação de sentença. Sai, ainda, o Requerido advertido que deverá 

constituir advogado ou defensor público que o representará nestes autos. 

Ciência ao Ministério Público. 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.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1033982-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. S. D. J. (REQUERENTE)

A. D. S. D. J. M. (REQUERENTE)

A. D. S. D. J. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

COLEMAR HENRIQUE SANT ANA OAB - GO16489 (ADVOGADO(A))

WILSON WONNE PEREIRA CAVALCANTE OAB - TO576 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. M. D. J. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. G. J. D. M. (TESTEMUNHA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

V. M. C. (TESTEMUNHA)

E. F. D. S. (TESTEMUNHA)

V. N. N. (TESTEMUNHA)

T. S. F. (TESTEMUNHA)

E. D. O. A. (TESTEMUNHA)

F. B. M. (TESTEMUNHA)

M. T. S. (TESTEMUNHA)

 

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 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 1033982-18.2019.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: ALEXANDRE DA SILVA DE JESUS Endereço: DOS 

JASMIM, SN, QD 40 LT 25, EXPANSUL, APARECIDA DE GOIÂNIA - GO - 

CEP: 74986-460 Nome: ANDREIA DA SILVA DE JESUS MAIA Endereço: 

DAS PALMAS, QD 17 LT 40, JD ROSA DO SUL, APARECIDA DE GOIÂNIA - 

GO - CEP: 74975-260 Nome: ALMERINDA DA SILVA DE JESUS Endereço: 

RUA DOS GIRASSÓIS, 30, Q. 39, EXPANSUL, APARECIDA DE GOIÂNIA - 

GO - CEP: 74986-390 REQUERIDO: Nome: SANTINA MARIA DE JESUS 

Endereço: RUA VINTE E DOIS, 09, QD. 82, JARDIM FLORIANÓPOLIS, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78055-840 FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 

da CNGC, impulsiono o feito para INTIMAÇÃO do representante do autor 

para manifestar sobre o laudo, no prazo de 10 (dez) dias, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Cuiabá - MT, 2 de março 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-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1029110-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA CECILIA ZALESKI ALVES DE QUEIROZ (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO BIRAL DE FREITAS OAB - MT12678-A (ADVOGADO(A))

ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA OAB - MT4677-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KATIA REGINA ZALESKI DA SILVA (REQUERIDO)

DEIZI PUGSLEY ZALESKI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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LUIZ CARLOS TAQUES DE ANDRADE OAB - MT9385-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 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 1029110-57.2019.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: ROSANA CECILIA ZALESKI ALVES DE QUEIROZ 

Endereço: RUA JOÃO RIBEIRO LEMOS, 399, Casa 03, NOVO MUNDO, 

CURITIBA - PR - CEP: 81020-270 REQUERIDO: Nome: DEIZI PUGSLEY 

ZALESKI Endereço: RUA DAS TULIPAS, 122, CONDOMÍNIO FLORAIS 

CUIABÁ RESIDENCIAL, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-412 Nome: KATIA 

REGINA ZALESKI DA SILVA Endereço: RUA DAS TULIPAS, 122, 

CONDOMÍNIO FLORAIS CUIABÁ RESIDENCIAL, CUIABÁ - MT - CEP: 

78049-412 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. Cuiabá - MT, 2 de março 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: 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 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ 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. 

Cuiabá - MT, 3 de março de 2020. (Assinado Eletronicamente) Marya 

S a n t a n a  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: 1006698-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. P. D. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ZIRLENE KIMBERLY MOREIRA DE MIRANDA OAB - MT25138/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. L. B. D. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

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 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 1006698-35.2019.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: GISELI PAES DE ALMEIDA Endereço: RUA SETENTA 

E NOVE, 04, CPA IV, CUIABÁ - MT - CEP: 78058-070 REQUERIDO: Nome: 

JOHB LIMA BUENO DIAS Endereço: RUA SETENTA E TRÊS, 04, setor 1, 

CPA IV, CUIABÁ - MT - CEP: 78058-034 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. Cuiabá - MT, 3 de março 

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-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003344-65.2020.8.11.0041

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

WILSA CEBALHO DO CARMO OAB - MT0018223A (ADVOGADO(A))

MAIRA BENEDITA DO NASCIMENTO OAB - 008.951.961-23 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. J. D. S. (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 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 1003344-65.2020.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: MAIRA BENEDITA DO NASCIMENTO Endereço: RUA 

S, 5, quadra 69, PARQUE ATALAIA, CUIABÁ - MT - CEP: 78095-190 

REQUERIDO: Nome: JOILTON JOSE DA SILVA Endereço: AVENIDA 

ESTEVÃO DE MENDONÇA, 458, CENTRO, BARÃO DE MELGAÇO - MT - 

CEP: 78190-000 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. Cuiabá - MT, 3 de março 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-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1021395-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. P. N. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEUSAIDE DE JESUS LEOPOLDINO OAB - MT15398-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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J. J. N. (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 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 1021395-61.2019.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: JANDIRA PARRA NOGUEIRA Endereço: TRAVESSA 

AFONSO PENNA, quadra 18, casa 16, DESPRAIADO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78048-006 REQUERIDO: Nome: JOSE JORGE NOGUEIRA Endereço: 

TRAVESSA AFONSO PENNA, quadra 18, casa 16, DESPRAIADO, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78048-006 FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 da CNGC, 

impulsiono o feito para INTIMAÇÃO do representante do autor para 

manifestar sobre a JUNTADA DO LAUDO, no prazo de 05 (cinco) dias, 

conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Cuiabá - MT, 3 de março 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: 1032723-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. S. R. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS CARVALHO DA SILVA OAB - MT21326-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. T. S. (EXECUTADO)

G. S. R. S. (EXECUTADO)

T. T. S. (EXECUTADO)

C. A. T. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA ALMEIDA DINIZ OAB - MT9623-M (ADVOGADO(A))

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1032723-56.2017.811.0041 Ação: 

Cumprimento de Sentença Vistos, etc... Da análise dos autos verifica-se 

no Id 18914746, decidido e ratificado por este Juízo, só é possível o 

prosseguimento deste cumprimento de sentença em relação a valores 

vencidos antes da decretação da falência da empresa, conforme noticiada 

nos autos, tendo em vista que, consoante título judicial, Id 10391707, as 

partes entabularam o acordo, objeto deste cumprimento de sentença, nos 

seguintes termos: (...) “Convencionam que a Autora terá direito a uma 

retirada no valor correspondente a 10 (dez) salários mensais, junto a rede 

Droga Chick, CNPJ nº 03.223.161/0001-32, com exceção da loja SB 

Comércio de Medicamento Eireli, CNPJ 23.907.572/0001-54, cujo 

valor/retirada será depositado em 04 (quatro) parcelas de igual valor, 

sendo 01 (uma) parcela por semana, na conta acima indicada, por prazo 

indeterminado, salvo decretação de falência da Rede Droga Chick” (...) 

Com respaldo/fundamento, aliás, nas seguintes jurisprudências, 

mencionadas no Id 18914746: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DA 

TRANSAÇÃO...1. Acordo homologado judicialmente: conforme disposto 

nos arts. 843 e 844 do Código Civil, a transação deve ser interpretada 

restritivamente, não aproveitando, nem prejudicando senão aos que nela 

intervierem. Agravo de instrumento desprovido.” (Agravo de Instrumento 

Nº 70077958379, TJRS, Julgado em 26/07/2018) “ALIMENTOS. 

PAGAMENTOS IN NATURA. Os alimentos devem ser pagos na forma 

pactuada, sendo descabida a alteração unilateral na forma de 

pagamento... (Agravo de Instrumento Nº 70059598193, TJRS, Julgado em 

02/07/2014). Ademais, não obstante a intempestividade argumentada pela 

parte exequente, v.g. Id 13119330, principalmente em homenagem a ampla 

defesa, oportuno ressaltar, considerando o referido acordo, inclusive na 

parte em que prevê, o valor acordado deveria ser “depositado” em conta 

bancária em favor da exequente, Id 10391707, observa-se, ainda, 

portanto, a legitimidade dos executados para figurarem nestes autos, até 

porque inexistiu, no acordo, ressalva expressa em outro sentido, e, ainda, 

não se pode desconsiderar, pelo fato de que a origem do acordo, 

judicialmente homologado, Id 10391707, se refere a anulatória de partilha 

onde não figura como parte requerida, pessoa jurídica, mas sim os ora 

executados, pessoas físicas. A propósito, a título de exemplo, o c. STJ já 

decidiu no seguinte sentido: “...IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAR 

NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL EM FACE DE PESSOA QUE NÃO 

FEZ PARTE DA AVENÇA - AUSÊNCIA DE TÍTULO JUDICIAL - DECISÃO 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (in STJ - 

Agravo/Recurso Especial, j. 11/09/2017) Assim sendo, e, considerando 

que a exequente manifestou no Id 21387947, adequando-atualizando o 

valor executado nestes autos, segundo afirma, referente à “anterior 

decretação da falência”, e, requerendo/reiterando a decretação de prisão 

civil, antes de qualquer outra decisão, tendo em vista, ainda, o cálculo 

atualizado/documentos juntados no Id 21387951 e 21387958, intimem-se 

os executados, conforme inclusive postulado pela própria exequente, para 

que manifestem no prazo de dez dias, oportunizando até mesmo o 

pagamento, e, em seguida, voltem conclusos para análise. Intimem-se e 

cumpra-se.

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

Processo Número: 1015926-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BRITO DE AQUINO ANTONELLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCYLENE ANDRADE D AVILA SOUSA ALVES OAB - MT22036/O 

(ADVOGADO(A))

GISELE SILVA NASCIMENTO OAB - MT11740-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ADOLFO ALMEIDA ANTONELLI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LEITE DA COSTA OAB - MT20362-O (ADVOGADO(A))

AMIR SAUL AMIDEN OAB - MT20927-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. 1015926-05.2017.8.11.0041 Ação: 

Cumprimento de Sentença Vistos, etc... Antes de tudo, em observância ao 

parecer ministerial, Id n. 29332233, intime-se a parte Exequente, através 

de sua advogada, para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar com 

documentos se houve ou não o desmembramento do débito em questão 

pela instituição de ensino Notre Dame de Lourdes, conforme decisão 

acostada no Id n. 10203111. Em seguida, vista ao Executado, através de 

seu advogado, pelo mesmo prazo, para manifestar o que entender de 

direito e, conclusos para análise do pedido de litigância de má-fé, 

requerimento de levantamento dos valores penhorados via sistema 

Bacenjud pelo Executado e/ou outras deliberações que se fizerem 

necessárias ao caso. Cumpra-se

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019091-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINA FERNANDES DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO DEVESA CINTRA OAB - MT14230-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALVANTINA BENTA DOS SANTOS (REU)

NILZA GOMES BENTO (REU)

ESPOLIO DE NELSON GOMES BENTO (REU)

ESPOLIO DE NILSON GOMES BENTO (REU)

NILDA GOMES BENTA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAGDA SANCHES FERNANDES GOMES OAB - 353.343.041-34 

(REPRESENTANTE)

MAGDA DE CARVALHO BRAZ OAB - 441.377.021-87 (REPRESENTANTE)

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. 1019091-89.2019.8.11.0041 Ação: 

Reconhecimento de União Estável Post Mortem c/c Tutela de Urgência 

Vistos, etc... Antes de tudo, necessário observar, não é possível acolher 

o pedido de realização da audiência de conciliação pelo sistema 

videoconferência, tendo em vista a indisponibilidade técnica, e, mesmo 

porque a referida audiência fora designada para o próximo dia 04.03.2020, 

com determinação de intimação das partes. No mais, não obstante 

argumentação de ilegitimidade passiva, Id 26740383-Pág. 3 e de 

prescrição, Id 27301276-Pág. 2, bem como demais pedidos formulados 

nos autos, primeiramente, aguarde-se a data já designada para a 

realização da audiência de conciliação no próximo dia 04.03.2020, até 

mesmo tendo em vista que em relação à contestação/antecipada pela 

parte Requerida, havia sido determinado o seguinte: “passará a contar, da 

data da audiência, o prazo de 15 (quinze) dias para contestar a ação (art. 

335, I, CPC).” Às providências que ainda se fizerem necessárias, 

atentando-se inclusive ao que consta no Id 28299199-Pág. 2 ao Id 

29720278-Pág. 1. Intimem-se.

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

Processo Número: 1011341-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILENE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA COCCO BUSANELLO URCINO OAB - MT10970-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO RODRIGUES MARTINS (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. 1011341-36.2019.8.11.0041 Ação: 

Alimentos com Regulamentação de Guarda Vistos, etc... Antes de tudo, 

verifica-se dos autos que o Requerente completou a maioridade no curso 

do processo, sendo necessária a regularização processual. Sendo assim, 

intime-se a advogada subscritora da petição de Id n. 29460071, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, regularizar a sua representação processual, 

sob pena de extinção e arquivamento. Após, conclusos. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0004384-41.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. O. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO OAB - MT5324-O (ADVOGADO(A))

ELEN REGINA DE CAMPOS GONCALVES OAB - MT24466-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O. P. D. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GYORDANO REINERS BRITO ALMEIDA OAB - MT23574-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO FINALIDADE: PROCEDER À 

INTIMAÇÃO DO EXECUTADO OTAIR PINHEIRO DA SILVA, por intermédio 

de seu D. Patrono, para oferecimento de defesa/impugnação, consoante 

Decisão Judicial Id n. 23110349. CUIABÁ, 3 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1026529-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEANE MARIA MEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

RICHARDSON GEAN MEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (REQUERIDO)

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1026529-69.2019.8.11.0041 Ação: 

Alvará Judicial. Vistos, etc... Diante da inércia certificada no Id n. 

28009370/29651798, intimem-se pessoalmente os Requerentes, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem sobre os documentos de Id n. 

21227916 e 22381070, requerendo o que entenderem cabível e, ainda, 

acostarem aos autos cópia dos documentos pessoais do Requerente 

Richardson Gean Meira, sob pena de extinção e arquivamento. Não sendo 

os Requerentes encontrados para intimação pessoal, intime-os por edital, 

com prazo de 20 (vinte) dias, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestarem sobre os documentos de Id n. 21227916 e 22381070, 

requerendo o que entenderem cabível e, ainda, acostarem aos autos cópia 

dos documentos pessoais do Requerente Richardson Gean Meira, sob 

pena de extinção e arquivamento. 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). 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1024334-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA LUZIA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIVES LUCIENE SOARES DE MEDEIROS OAB - MT24451/O 

(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 n. 1024334-14.2019.8.11.0041 Ação: 

Alvará Judicial Vistos, etc... Observa-se dos autos que a Requerente 

postulou pela aplicação de multa diária à Caixa Econômica Federal, em 

razão dela não ter apresentado comprovação de existência ou não de 

saldo do PASEP, todavia, referido pedido não tem como ser acolhido, 

primeiro porque, a instituição financeira responsável pelo pagamento do 

PASEP é o Banco do Brasil, segundo porque, referido Banco já se 

manifestou no Id n. 26117474, informando que “não localizamos inscrição 

de PASEP para ANA DO CARMO DUARTE, CPF 453.238.871-68”, Id. 

26117424, portanto, rejeito o pedido concernente à aplicação de multa. No 

mais, em que pese às alegações da Requerente na inicial, informando ser 

a única herdeira da falecida, constato pela certidão de óbito acostada no 

Id n. 21269149 que a genitora da falecida deixou 08 (oito) filhos, sendo 

assim, intime-se a Requerente, através de sua d. patrona, para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, instruir os autos com anuência dos outros irmãos com 

firma reconhecida destes quanto ao pretendido no presente pedido ou 

juntar procuração deles nos autos, podendo esclarecer o que entender de 

direito. Deve, ainda, no mesmo prazo, diante do documento juntado no Id n. 

29472076, manifestar requerendo o que entender cabível. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1059488-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORAH ALMEIDA FIGUEIRA TELES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ANTONIO TELES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL SEIXAS FILHO OAB - MT7633-O (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 n.º 1059488-93.2019.8.11.0041 Ação: 
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Divórcio Consensual. Vistos, etc... Cuida-se de Ação de Divórcio 

Consensual, onde as partes, pleitearam o benefício da assistência 

judiciária gratuita, Id n. 27324995, pág. 3, item 1, que foi indeferido Id n. 

27554996, sendo facultado aos Requerentes fazerem prova em sentido 

de que não podem prover os custos deste processo sem comprometer 

seu sustento e de sua família ou que efetuassem o recolhimento das 

custas/despesas processuais. Posteriormente, os Requerentes aportaram 

com petição, Id n. 29479850, acompanhada de documentos, procedendo a 

emenda a inicial no tocante ao valor da causa e afirmando que conforme 

holerites do casal, e considerando o valor das custas, R$ 8.121,57 (oito 

mil cento e vinte e um reais e cinquenta e sete reais), não há como 

considerar que podem os Requerentes paga-la, se os rendimentos 

mensais do casal não ultrapassam R$ 6.037,97 (seis mil e trinta e sete 

reais e noventa e sete centavos), sendo o salário base do 

Requerente/Varão no valor de R$ 2.617,50 e o líquido da 

Requerente/varoa R$ 3.420,47. Assim, justificaram o pedido de gratuidade 

da justiça, restando comprovada a impossibilidade do pagamento das 

custas/taxas judiciárias, sob pena de não poder manterem o mínimo 

familiar. É a síntese do necessário. Decido. Antes de tudo, retifique-se a 

Secretaria Judicial o valor da causa fazendo constar a quantia informada 

no Id n. 29479850, qual seja, R$ 427.289,14 (quatrocentos e vinte e sete 

mil, duzentos e oitenta e nove reais e catorze centavos). Assim 

deliberado, passo a análise do pedido de justiça gratuita formulado pelas 

partes. Em que pese as alegações dos Requerentes, mantenho a decisão 

de Id n. 27554996, não recorrida, que indeferiu os benefícios da justiça 

gratuita pelos seus próprios fundamentos, isso porque a extensão do 

patrimônio arrolado como partilhável (avaliado em R$ 427.289,14 

(quatrocentos e vinte e sete mil, duzentos e oitenta e nove reais e catorze 

centavos), sendo 2 imóveis, sendo que um deles será dos filhos Laura 

Tibiriçá Almeida de Oliveira e Bruno Almeida de Oliveira, em usufruto da 

Requerente/Varoa Deborah Almeida Figueira, e o outro pertencerá a 

Requerente/Varoa Deborah Almeida Figueira, uma vez que ela é a 

responsável pelo pagamento das parcelas do financiamento habitacional, 

Id n. 27324995, pág. 2, consagra uma situação que não recomenda o 

deferimento puro e simples do benefício em favor dos Requerentes. Para 

que não restem dúvidas, esse tem sido o entendimento: “(...) O pleito de 

gratuidade somente pode ser indeferido se houver nos autos elementos 

de convicção que evidenciem a falta de pressupostos legais para a 

concessão do benefício, o que ocorre no caso, onde os ganhos 

informados pelo autor, bem como o patrimônio a ser partilhado é 

incompatível com a situação de hipossuficiência. Incidência dos arts. 98 e 

99, § 2º, NCPC. Recurso desprovido”. (Agravo de Instrumento, Nº 

70076927839, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em: 30-05-2018) 

Assim, intimem-se os Requerentes, através de seu d. patrono, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetuarem o recolhimento das custas/despesas 

processuais, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290, do CPC). 

Desde já, faculto aos Requerentes o pagamento das custas/despesas 

processuais divididas em 06 (seis) parcelas mensais, iniciando-se o 

pagamento da mesma no próximo mês, abril/2020. Às providências.

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

Processo Número: 1008752-37.2020.8.11.0041

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

VITOR LIMA DE ARRUDA OAB - MT16198-O (ADVOGADO(A))

PATRIZIA SARAVY BRAGA QUEIROZ TELES OAB - 654.274.671-49 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

S. Q. T. (REU)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1008752-37.2020.8.11.0041 Ação: 

Execução de Alimentos Vistos, etc... Observa-se dos autos que o título 

judicial executado na presente ação tem sua origem no processo de 

Código n. 426146, que tramitou perante o Juízo da 2ª Vara Especializada 

de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, (Id n. 29665893). 

Assim, não havendo nenhuma excepcionalidade, de regra, a competência 

para o processamento do cumprimento de sentença se dará perante o 

Juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, art. 516, II, do 

CPC. Aliás, neste sentido: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 

EXECUÇÃO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA DO JUIZO QUE DECIDIU A 

CAUSA NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. A competência para 

processar e julgar o cumprimento de sentença, assim como a execução 

de título judicial é do juízo da fase de conhecimento, responsável pela 

prolação da decisão exeqüenda, conforme o art. 516, inciso II do CPC. 

Precedentes desta Corte. JULGADO PROCEDENTE. EM MONOCRÁTICA. 

(Conflito de Competência Nº 70072760788, Oitava Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 17/02/2017) Dessa 

forma, declaro a incompetência deste Juízo da 4ª Vara Especializada de 

Família e Sucessões de Cuiabá-MT, para processar e julgar o presente 

cumprimento de sentença e declino a competência em favor do Juízo da 2ª 

Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher 

desta Comarca. Providencie-se a Senhora Gestora as anotações 

necessárias quanto à remessa dos autos. Intime-se e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1038186-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO FRANCISCO JUNIOR (REQUERENTE)

LUANA VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

SIRLEY APARECIDA GADOTTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO RABANEDA DOS SANTOS OAB - MT12945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo: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. 1038186-76.2017.8.11.0041 Ação: 

Homologatória de Acordo com Declaratória de Socioafetividade. Vistos, 

etc... Observa-se que após ser proferida sentença, Id n. 18881871, a qual 

julgou procedente o pedido reconhecendo e declarando a menor como 

filha socioafetiva de Sirley Aparecida Gadotti, esta última, através da 

petição de Id n. 23842428, informou que no processo de n. 

102973040.2017.8.11.0041, que tramitou nesta 4ª Vara Especializada de 

Família e Sucessões também foi reconhecida a criança como filha 

socioafetiva de Semi Bernardes, já falecido. Prosseguiu esclarecendo que 

por lapso dos peticionantes, não houve pedido para a inclusão dos 

sobrenomes, gerando com isso menção de quem são só pais 

socioafetivos e os biológicos Diante disso, requer inserção dos 

sobrenomes das partes acima referidas de modo que a infante passe a se 

chamar Giovanna Vieira Lima Gadotti Bernardes. O Ministério Público 

manifestou favorável ao pedido, Id n. 29332198. Sentença proferida no 

processo de n. 1029730-40.2017.8.11.0041 acostada no Id n. 29391238. 

Dito isso, considerando que a pretensão se trata de retificação do nome 

da menor, no qual pretende-se, apenas, acrescentar ao seu nome – sem 

excluir nenhum patronímico já registrado – o sobrenome dos pais 

socioafetivos, em consonância com o parecer ministerial, acolho o pedido 

e determino que se procedam às devidas anotações/alterações na 

averbação perante o Cartório de Registro Civil competente, onde a menor 

foi registrada, fazendo constar que a menor passará a se chamar: 

Giovanna Vieira Lima Gadotti Bernardes. Ciência ao Ministério Público. 

Após, expedido o necessário, e nada mais sendo requerido, retornem os 

autos ao arquivo. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

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

Processo Número: 1004959-90.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON BARBOSA SOARES (TESTEMUNHA)

DANIELLE BARBOSA SOARES (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

WHADY LACERDA OAB - MT11537/O (ADVOGADO(A))

DANIELLE BARBOSA SOARES OAB - MT15365-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELLE BARBOSA SOARES (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n.º 1004959-90.2020.8.11.0041 Ação: 

Alteração Consensual do regime de bens no casamento. Vistos, etc... 

Analisando os autos, constata-se que os Requerentes pleitearam os 

benefícios da assistência judiciária, Id n. 28924162, pág. 3/4. Dito isso, 

considerando a profissão declarada pelos Requerentes (advogada e 
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relações públicas/trabalhador autônomo, Id n. 28924162, pág. 1, 

28924165, pág. 1), entendo que a declaração pura e simples dos 

interessados, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige 

para liberar o magistrado para decidir em favor dos peticionários, não é 

prova inequívoca daquilo que se afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos 

seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que 

o conceito de pobreza que as partes invocam não é aquele que justifica a 

concessão do privilégio, cabendo ao magistrado, livremente fazer juízo de 

valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício. 

No caso em tela, por considerar que o recolhimento das custas/despesas 

processuais não irá alterar a condição de sustento dos Requerentes e da 

família, por ora, indefiro o pedido de assistência judiciária, facultando aos 

Requerentes, no prazo de 15 (quinze) dias, fazerem prova no sentido de 

que não podem prover os custos deste processo sem comprometer seu 

sustento e de sua família ou que neste mesmo prazo efetuem o 

recolhimento das custas/despesas processuais, sob pena de 

cancelamento da distribuição (art. 290, do CPC). Neste sentido, vejamos: 

“Ainda que seja possível a concessão do benefício da justiça gratuita 

mediante simples afirmação do requerente de que não tem condições de 

arcar com o pagamento das custas judiciais, o magistrado pode indeferi-lo 

quando não encontrar elementos nos autos que confirmem a precariedade 

econômica alegada”.(TJMT - AI, 151536/2013, Julgamento 09/04/2014). 

Após, se cumprido o acima determinado, considerando existir interesse 

público ou social, conforme determina o artigo 178, I, do CPC, ouça o 

Ministério Público e voltem-me conclusos para deliberação/homologação. 

Intimem-se e cumpra-se.

Sentença

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

Processo Número: 1011100-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA DOS SANTOS PORTELA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON PORTELA FERREIRA OAB - MT12925-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JJOSIAS VITOR DA SILVA (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 nº 1011100-96.2018.8.11.0041 Ação: 

Investigação de Paternidade com Pedido de Alimentos Provisórios Vistos, 

etc... Trata-se de Ação de Investigação de Paternidade com Pedido de 

Alimentos Provisórios ajuizada por P.H.dos S. P., representado por sua 

genitora, em desfavor de Josias Vitor da Silva, todos qualificados nos 

autos, sob o argumento, em síntese, que sua mãe teve um relacionamento 

amoroso com o Requerido, onde adveio o seu nascimento. Prossegue 

dizendo que na época foi informado ao Requerido sobre a gravidez, 

todavia, este não reagiu bem e terminou o relacionamento. Ao final, pede a 

procedência dos pedidos para fins de atribuir ao Requerido à paternidade 

em questão, bem como seja ele condenado a pagar os alimentos no valor 

correspondente a 39,55% (trinta e nove vírgula cinquenta e cinco por 

cento) do seu salário. A inicial veio instruída com os documentos 

necessários a propositura da ação. Decisão acostada no Id n. 13038415, 

deferindo ao Requerente os benefícios da gratuidade da justiça; 

indeferindo, naquele momento, o pedido liminar para fixação dos alimentos, 

antes a ausência de prova pré-constituída da relação de parente entre o 

Requerente e o Requerido; e, designada/redesignada audiência. Citado e 

intimado, Id n. 13609654 e 17370729, o Requerido não compareceu na 

audiência de tentativa de conciliação, Id n. 18306909. Logo em seguida, 

adveio aos autos certidão informando o decurso de prazo do Requerido 

para apresentação de contestação, Id n. 19292392. Diante da ausência de 

contestação fora decretada a revelia do Requerido e, designada audiência 

de instrução e julgamento, Id n. 19303506. Aberta a audiência, restou 

prejudicada a tentativa de conciliação, em razão da ausência do 

Requerido, mesmo intimado para o ato, Id n. 22536568. Em seguida, dando 

continuidade, à audiência, fora colhido em termos separados o depoimento 

de 02 (duas) testemunhas apresentadas pela representante legal do 

menor/Requerente. Depois disso, o feito foi sobrestado com intuito de 

oportunizar as partes o comparecimento no evento “Pai Presente” para ser 

coletado o material necessário para realização do exame de DNA, Id n. 

22457304. Exame de DNA acostado no Id n. 26699814, confirmando a 

paternidade atribuída ao Requerido. Parecer ministerial acostado no Id n. 

29182506, opinando pelo reconhecimento da paternidade em questão e, 

pela fixação dos alimentos em favor do menor/Requerente. Vieram-me os 

autos à conclusão. Relatei. Fundamento e decido. Pode-se afirmar que a 

ação investigatória de paternidade consiste em ação de estado, de modo 

que proferida sentença favorável, tornar-se-á definida a situação do 

Requerente, tendo, por corolário, direito ao uso do patronímico do pai e de 

suceder-lhe. Pelo exame de DNA, ficou demonstrado/comprovado 

cabalmente nos autos a paternidade do Requerido, já que o exame de DNA 

é prova firme e robusta, suficiente para dirimir a controvérsia da lide, 

senão vejamos: “DIREITO DE FAMÍLIA - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE - EXAME DE DNA - RESULTADO 

POSITIVO - RECONHECIMENTO DA PATERNIDADE - RECURSO 

DESPROVIDO. - O exame de investigação genética de paternidade por 

impressões de DNA é prova de rigor e precisão técnica capaz de levar ao 

reconhecimento da paternidade perseguida. (TJMG - Apelação Cível 

1.0109.09.015649-7/001, Relator(a): Des.(a) Moreira Diniz , 4ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 09/06/2011, publicação da súmula em 20/06/2011)”. 

Desta forma, entendo estar satisfatória e inquestionavelmente 

comprovada a paternidade, sendo a questão definitivamente solucionada, 

uma vez que trata-se de prova de certeza e o julgador fica vinculado ao 

laudo não podendo deixar de acatá-lo, salvo contraprova robusta, o que 

não ocorreu nestes autos. Vejamos, por oportuno, o que se extrai da 

jurisprudência, quanto à validade desse tipo de prova: “...O laudo pericial 

foi conclusivo, atestando a paternidade biológica do réu em relação à 

autora, com probabilidade de 99,9999160599%, não havendo espaço para 

eventual dúvida”. NEGARAM PROVIMENTO, POR MAIORIA.(Apelação 

Cível, Nº 70082836719, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em: 12-12-2019). Ainda: 

“...Caso dos autos em que o exame de DNA realizado, que se deu em 

estrita observância aos requisitos exigidos e com a presença das devidas 

considerações técnicas, concluiu pela paternidade biológica no percentual 

de probabilidade de 99,99582%...Ausência de caracterização do 

cerceamento de defesa e de elementos que maculem o exame genético 

realizado, o qual é de alta precisão e confiabilidade”. Apelação 

desprovida. (Apelação Cível, Nº 70075845347, Oitava Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Antônio Daltoe Cezar, Julgado em: 

24-05-2018). Assim, houve a realização de um exame tido como 

conclusivo e suficiente para o julgamento do processo no estado que se 

encontra com confiabilidade maior que 99,999%, Id n. 26699814. Dessa 

feita, considerando a comprovação da filiação apontada na inicial pelo 

exame de DNA, e, ainda, levando em consideração as declarações das 

testemunhas da parte Autora que corroboraram com o laudo pericial, Id n. 

22457304-Pág. 3/4, outra medida não se impõe, senão a procedência do 

pedido quanto ao reconhecimento da paternidade pretendida. 

Consequentemente, diante da prova insofismável da relação de 

parentesco existente entre as partes, nasce daí o impostergável direito 

aos alimentos pretendidos. Dito isso, ressalto que o direito à prestação de 

alimentos é recíproco entre pais e filhos e extensivo a todos os 

ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em 

falta de outros, conforme estabelece o nosso Código Civil, no seu artigo 

1.696. Cumpre esclarecer que o Código Civil, nos arts. 1.694, §1º e 1.695, 

somente delineia um norte para a fixação do quantum alimentar, 

fornecendo ao juiz algumas ferramentas que direcionam acerca da 

aplicação do trinômio: proporcionalidade/ necessidade/possiblidade. Aliás, 

sobre o tema, discorre Maria Berenice Dias: A regra para a fixação (CC 

1694 §1º e 1695) é vaga e representa apenas um standard jurídico. Dessa 

forma, abre-se ao juiz um extenso campo de ação, capaz de possibilitar o 

enquadramento dos mais variados casos individuais. Para definir valores, 

há que se atentar ao dogma que norteia a obrigação alimentar: o principio 

da proporcionalidade. Esse é o vetor para a fixação dos alimentos. (...) 

Tradicionalmente, invoca-se o binômio necessidade- possibilidade, ou seja, 

perquirem-se as necessidades do alimentando e as possibilidades do 

alimentante para estabelecer o valor da pensão. No entanto, essa 

mensuração é feita para que se respeite a diretriz da proporcionalidade. 

Por isso se começa a falar, com mais propriedade, em 

trinômio:proporcionalidade-possibilidade-necessidade. (In Manual de Direito 

das Famílias. Maria Berenice Dias. 8 e. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2011, páginas 552/553). No caso, a obrigação alimentar deve 

ser baseada nas condições sociais da pessoa que tem direito aos 
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alimentos, devendo-se considerar, também, a capacidade financeira do 

alimentante, para que não ocorra o desfalque do seu próprio sustento, a 

fim de reduzir eventuais excessos. No caso em tela, apesar do Requerido 

não ter se manifestado nos autos restou comprovado pela parte 

Requerente que o Requerido trabalha na empresa Azul Linhas Aéreas, 

sendo sua última remuneração, conforme documento de Id n. 

12849682-Pág. 12, o valor de R$ 2.025,30 (dois mil e vinte e cinco reais e 

trinta centavos), o que permite tecer parâmetro para fixação dos 

alimentos. Portanto, diante disso, e, levando em consideração o dever de 

ambos os genitores no sustento da prole, em atenção, portanto, do artigo 

1.695 do Código Civil, proporcionalidade, razoabilidade, necessidade 

mínima do alimentando que conta com 02 anos e cinco meses de idade, Id 

n. 12849682-Pág. 6 e a possibilidade/capacidade financeira do 

Requerido/alimentante, é inolvidável que o Requerido deve ser condenado 

ao pagamento dos alimentos, todavia, não no valor pretendido. 

Ressalvando, por óbvio, a hipótese do artigo 1.699, do Código Civil, quanto 

a eventual necessidade de alteração pela via judicial adequada, tendo em 

vista que as decisões relacionadas a alimentos, assim como a guarda e 

visitas, não fazem coisa julgada material. Pelo exposto e o que mais dos 

autos consta, sobretudo o laudo pericial, Id n. 26699814, julgo o processo 

com resolução de mérito e o faço para acolher o pedido formulado na 

ação, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

para o fim de reconhecer e declarar que o Requerente é filho biológico de 

Josias Vitor da Silva, passando o Requerente a se chamar Pedro Henrique 

dos Santos Portela da Silva. Em observância ao que fora acima decidido, 

deve a Secretaria Judicial intimar a representante legal do Requerente, 

pessoalmente, para, no prazo de 10 (dez) dias, trazer aos autos cópia da 

certidão de nascimento/casamento ou RG do Requerido, para os fins de 

se obter os dados da filiação dele. Sem prejuízo do acima decidido, acolho, 

parcialmente, o pedido formulado na ação pelo Requerente, com 

fundamento no art. 487, I, do CPC, e, o faço para fixar os alimentos em 

definitivo em seu favor correspondente a 30% (trinta por cento) sobre a 

remuneração líquida do Requerido, inclusive sobre o 13º salário, com 

exclusão dos descontos obrigatórios (INSS e IRRF) e do desconto sobre o 

adicional de férias, valor este que entendo adequado para a situação dos 

autos, possibilitando a satisfação das necessidades mínimas do 

menor/Requerente e o adimplemento por parte do Requerido e que serão 

devidos a partir da citação e deverá ser pago mediante desconto em folha 

de pagamento e depositado na conta bancária indicada de titularidade da 

representante legal do Requerente. Oficie-se para desconto. Em caso de 

perda do vínculo empregatício do Requerido os alimentos passarão a ser 

pagos no valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do salário 

mínimo, depositado na conta bancária indicada nos autos de titularidade da 

representante legal da Requerente. Diante da ausência de pretensão 

resistida, deixo de condenar o Requerido nas custas e despesas 

processuais. Apresentado o documento necessário pela parte Requerente 

(cópia da certidão de nascimento/casamento ou RG do Requerido) e, após 

o trânsito em julgado da sentença, providencie a Secretaria Judicial as 

anotações e retificações necessárias perante o Ofício de Registro Civil 

competente para fins de inclusão do nome do Requerido Josias Vitor da 

Silva, como pai do Requerente que se chamará Pedro Henrique dos 

Santos Portela da Silva e de seus avós paternos, e em seguida, 

arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo, anotações e baixas 

necessárias. P.I.C.

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002383-27.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MEIRE RONDON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO OAB - MT21004-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR BASILIO DA SILVA (REQUERIDO)

 

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 07/04/2020 às 14:00 horas. 

Cite-se o requerido, por mandado, e intimem-se as partes para 

comparecerem a audiência supra designada, acompanhada de seus 

advogados/defensores públicos. Deverá constar do mandado que, a 

audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões quantas 

sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, do 

NCPC), bem como de que, não havendo acordo, o requerido poderá 

oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência 

de conciliação ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte 

não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; ou 

ainda, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação apresentado pelo réu, quando ambas as partes manifestarem 

expressamente desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, 

inciso I e art. 335, do NCPC), e que, não sendo contestada a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela autora (art. 344, do NCPC). Ainda, nos 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, 27 de fevereiro de 2020. Luís Fernando Voto 

Kirche Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1046165-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. R. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLON SALES OAB - MT16094-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. M. R. (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 07/04/2020 às 15:30 horas. O 

pedido liminar será analisado em audiência. 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 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, 27 

de fevereiro de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1045158-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILDSON FITTIPALDI OAB - SP217682 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. S. D. O. (REQUERIDO)

 

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 07/04/2020 às 16:00 horas. 
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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 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, 27 de fevereiro de 2020. Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1007211-66.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. C. E. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

G. S. N. (REQUERIDO)

 

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, 

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 Código de Processo Civil. Com relação aos pedidos 

de Separação de Corpos, Guarda, Visitas, e Alimentos determino seja 

realizado estudo psicossocial no prazo de 10 (vinte) dias. Designo 

audiência de tentativa de conciliação (art. 695, do NCPC) para o dia 

07/04/2020 às 16:30 horas. 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 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. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Cuiabá-MT, 26 de fevereiro de 2020. Luís Fernando Voto 

Kirche Juiz de Direito [1] Interdição. Necessidade de interrogatório do 

interditando. Somente em casos especiais, de pessoas gravemente 

excepcionais, inexiste qualquer sinal de risco de fraude, poder-se-á, no 

interesse do interditando, dispensar o interrogatório (TJ 179/166). (apud 

THEOTONIO NEGRÃO, “CPC e legislação processual em vigor”, Saraiva, 

44.ª ed., 2012, art. 1.181, nota 2, pág. 1091).

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1053036-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ROBERTO CORREA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURY BORGES DA SILVA OAB - MT10129-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SARA SOMBRA CALDEIRA LUZ (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 07/04/2020 às 17:00 horas. 

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 

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, 26 de fevereiro de 2020. Luís Fernando Voto 

Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049308-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS MARLA DAS VIRGENS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT10168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CRISPIM (REU)

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 : 

1049308-18.2019.8.11.0041. AUTOR(A): THAIS MARLA DAS VIRGENS 

REU: JOSE CRISPIM Vistos, etc. Defiro o pedido de ID n.º 29089175 e 

determino a citação/intimação do Requerido em audiência que será 

rea l i zada  nes ta  da ta  nos  au tos  do  Processo  n . º 

1023897-07.2018.8.11.0041 Designo audiência de tentativa de conciliação 

(art. 695, do NCPC) para o dia 30/04/2020 às 15:30 horas. Cite-se o 

requerido, por mandado, e intimem-se as partes para comparecerem a 

aud i ê n c i a  s u p r a  d e s i g n a d a ,  a c o m p a n h a d a  d e  s e u s 

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 

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, 03 de março de 2020. Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 0021599-11.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. R. S. (EXEQUENTE)

C. (EXEQUENTE)

C. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

P. C. O. D. A. (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5ª 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: 20 Dias 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LUIS 

FERNANDO VOTO KIRCHE PROCESSO n. 0021599-11.2008.8.11.0041 

Valor da causa: R$ 237,76 ESPÉCIE: [Alimentos]->EXECUÇÃO DE 

ALIMENTOS (1112) POLO ATIVO: Nome: ELISABETH REGINA SOARES 

Endereço: OURO PRETO, 1153, OURO FINO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78055-676 Nome: C.S.A Nome: C.E.S.A POLO PASSIVO: Nome: PAULO 

CESAR OLIVEIRA DE ASSIS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO 

POLO ATIVO, para, no prazo de 5 (cinco) dias dar prosseguimento no 

feito, sob pena de arquivamento. DESPACHO:: Determino a intimação 

pessoal da parte autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, III, CFC). Na eventualidade de 

não ser localizada, determine desde ja sua intimação Via edital, no prazo 

de 15 dias. Decorrido o prazo, contado da sua intimação pessoal ou 

editalicia, havendo manifestação,certifique-se encaminhem-se os autos ao 

Ministério Publico, por fim conclusos. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

prazo é contado do término do prazo deste edital. 2. Não efetuado 

tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, 

mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação 

(Art. 523 §3º, 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, 

WELLITOM OSORSKI GOULART, digitei. CUIABÁ, 3 de março 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046205-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. R. D. S. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

J. R. B. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO SANCHES FILHO OAB - SP388575 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. L. R. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

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. Designo audiência de tentativa 

de conciliação (art. 695, do NCPC) para o dia 06/04/2020 às 17:45 horas. 

Cite-se o requerido, por mandado, e intimem-se as partes para 

comparecerem a audiência supra designada, acompanhada de seus 

advogados/defensores públicos. Deverá constar do mandado que, a 

audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões quantas 

sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, do 

NCPC), bem como de que, não havendo acordo, o requerido poderá 

oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência 

de conciliação ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte 

não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; ou 

ainda, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação apresentado pelo réu, quando ambas as partes manifestarem 

expressamente desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, 

inciso I e art. 335, do NCPC), e que, não sendo contestada a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela autora (art. 344, do NCPC). Ainda, nos termos do art. 695, 

§1º, do NCPC, o mandado de citação conterá apenas os dados 

necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da 

petição inicial, assegurado ao réu o direito de examinar seu conteúdo a 

qualquer tempo. Cientifique-se o Ministério Público Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 27 de fevereiro de 2020. Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1019747-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAIANY MIRANDA JAC DE JESUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIANY MIRANDA JAC DE JESUS OAB - MT22556/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE SENA MORENO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SARA DANTAS DA SILVA OAB - MT20307/O (ADVOGADO(A))

WAGNER VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT15244-O 

(ADVOGADO(A))

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 : 

1019747-46.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: THAIANY MIRANDA JAC DE 

JESUS EXECUTADO: FELIPE SENA MORENO Vistos etc. Intime-se a 

requerente, na pessoa seu patrono, via DJE, para manifestar nos autos, 

no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se. Cuiabá, 03 de março de 2020. 

Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

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

Processo Número: 1055656-52.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BERTO DA CUNHA CAMPOS (RECONVINTE)

ALEXANDRE DA CRUZ CAMPOS (RECONVINTE)

CATARINA DE PAULA CAMPOS SIMOES (RECONVINTE)

ANA HELENA DE CAMPOS (RECONVINTE)

DOMINGOS MATIAS DE CAMPOS (RECONVINTE)

MANOELINO DE CAMPOS (RECONVINTE)

ANTONIA DORFINA DE CAMPOS (RECONVINTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA OAB - MT9225-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RECONVINDO)

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 : 

1055656-52.2019.8.11.0041. RECONVINTE: ANTONIA DORFINA DE 

CAMPOS, BERTO DA CUNHA CAMPOS, ALEXANDRE DA CRUZ CAMPOS, 

ANA HELENA DE CAMPOS, CATARINA DE PAULA CAMPOS SIMOES, 

DOMINGOS MATIAS DE CAMPOS, MANOELINO DE CAMPOS 
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RECONVINDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. Concedo os benefícios 

da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do Novo Código de 

Processo Civil. Determino a realização de consulta junto ao BACENJUD, 

nas contas e aplicações da de cujus. Após, conclusos. Cumpra – se. 

Cuiabá, 02 de março de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

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

Processo Número: 1015840-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DAVID REINALDO ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELBERT MAURO FERREIRA OAB - TO2841-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERISTON GUSTAVO DE JESUS ROSA (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 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: 

1015840-63.2019.8.11.0041 Requerente: SEBASTIAO DAVID REINALDO 

ROSA Requerido: HERISTON GUSTAVO DE JESUS ROSA Data e horário: 

quinta-feira, 21 de fevereiro de 2020, 17h45min. PRESENTES Juiz : Dr. Luis 

Fernando Voto Kirche DELIBERAÇÕES Pelo MM. Juiz foi deliberado: Vistos, 

etc... Diante do teor da Certidão constante no ID 28455095, bem como a 

ausência do autor e de seu Advogado resta prejudicada a presente 

audiência. Redesigno a presente audiência para a data de 02/04/2020, às 

17h00min. Intime-se o autor e seu Advogado. Cite-se e intime-se o 

requerido conforme determinação constante no ID 27253672, 

considerando que conforme ID 28043082 o mesmo está lotado atualmente 

no 9º Batalhão de Engenharia de Construção de Cuiabá. Oficie-se ao 9º 

Batalhão de Engenharia de Construção de Cuiabá. Ciente 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 Promotor de Justiça: 

THEODOSIO FERREIRA DE FREITAS

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

Processo Número: 1011263-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICK BUENO DE FRANÇA (AUTOR(A))

PATRICIA SANTANA BUENO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO CARMONA DE AZEVEDO OAB - MT4522-O 

(ADVOGADO(A))

RAUL CLAUDIO BRANDAO OAB - MT19145-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAZARO PINTO DE FRANÇA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VERGINIA CHINELATO OAB - MT24047-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Vistos, etc. O débito cobrado nos 

autos corresponde aos seguintes períodos: i) Pensão alimentícia: janeiro 

de 2.016 a janeiro de 2.018 no valor de R$ 8.828,47 (oito mil oitocentos e 

vinte e oito reais e quarenta e sete centavos); ii) Plano Unimed: janeiro de 

2.016 a janeiro de 2.018 no valor de R$ 3.428,45 (três mil quatrocentos e 

vinte e oito reais e quarenta e cinco centavos). Remetam-se os autos à 

Contadoria Judicial, a fim de apurar o débito existente nos autos. Após, 

conclusos. Intime – se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 03 de março de 2020. Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1011725-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA CARDOSO SALES DA SILVA OAB - MT7590-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Maria Tereza Pereira da Silva (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

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 18/10/2018 às 13h30m. Cite-se 

a requerida, por mandado, e intimem-se as partes para comparecerem a 

aud i ê n c i a  s u p r a  d e s i g n a d a ,  a c o m p a n h a d a  d e  s e u s 

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 

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 Determino a pesquisa 

INFOSEG do nome da requerida com o fim de localizar o seu endereço. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 28 de julho de 2018. 

Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1005257-82.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T. L. D. C. T. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT5734-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. M. C. T. (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 07/04/2020 às 14:30 horas. 

Cite-se o requerido, por mandado, e intimem-se as partes para 

comparecerem a audiência supra designada, acompanhada de seus 

advogados/defensores públicos. Deverá constar do mandado que, a 

audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões quantas 

sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, do 

NCPC), bem como de que, não havendo acordo, o requerido poderá 

oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência 

de conciliação ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte 

não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; ou 

ainda, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação apresentado pelo réu, quando ambas as partes manifestarem 

expressamente desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, 

inciso I e art. 335, do NCPC), e que, não sendo contestada a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela autora (art. 344, do NCPC). Ainda, nos 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, 27 de fevereiro de 2020. Luís Fernando Voto 

Kirche Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1046611-24.2019.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

C. L. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RONALDO BAIA OAB - MT23984/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. J. C. D. C. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIERME ROMERO OAB - MT6240-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente impulsiono feito com intimação da parte Exequente, para se 

manifestar no prazo de 48 (quarenta e oito) horas sobra a quitação do 

débito, sob pena de quitação. CUIABÁ, 3 de março 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

Ofício Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1027677-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANE MARIA DE AMORIM SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON LUIZ BERNARDINELLI OAB - MT10668-O (ADVOGADO(A))

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

BEATRIZ PINTO VIANA OAB - MT10456-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Ofício n.º 173/2020 CUIABÁ, 3 de março de 2020 

Dados do processo: Processo: 1027677-52.2018.8.11.0041 Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: ADRIANE MARIA DE AMORIM 

SILVA Assunto: REQUISITANDO INFORMAÇÕES. Senhor(a): O presente 

ofício, extraído dos autos supra-identificados por determinação do MM. 

Luis Fernando Voto Kirche, tem por finalidade REITERAR o Ofício N° 

1235/2019 e nº 022/2020 e REQUISITAR a Vossa Senhoria informações 

referente a valores acerca de eventuais direitos/saldo deixados pela de 

cujus, Sra. BRASILISIA BENEDITA DE AMORIM (CPF – 074.420.331-72), no 

prazo de 05 (cinco) dias. Oportunamente, solicito o encaminhamento de 

informações quanto ao cumprimento da presente determinação, no prazo 

máximo de CINCO dias, sob pena de incorrer no crime de desobediência, 

previsto no artigo 330 do Código Penal. Atenciosamente, (Assinatura 

Digital Abaixo) MIRELLA JENNIFFER DE SIQUEIRA EUGENIO Analista 

Judiciária AO BANCO SICOOB AV. Marechal Deodoro, 1.419, 

Centro-Norte, Cuiabá - 78005-100 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 - TELEFONE: ( )

Citação

Citação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1011725-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA CARDOSO SALES DA SILVA OAB - MT7590-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Maria Tereza Pereira da Silva (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5ª 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 LUIS FERNANDO 

VOTO KIRCHE PROCESSO n. 1011725-33.2018.8.11.0041 Valor da causa: 

R$ 1.000,00 ESPÉCIE: [Dissolução]->DIVÓRCIO LITIGIOSO (99) POLO 

ATIVO: Nome: BENEDITO GONCALVES DA SILVA POLO PASSIVO: Nome: 

Maria Tereza Pereira da Silva Endereço: desconhecido FINALIDADE: 

EFETUAR A CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA , para que se manifeste nos 

termos da presente ação. DESPACHO/DECISÃO: Em relação ao pedido de 

divórcio (ID n.º 16539849), entendo perfeitamente possível o deferimento 

da liminar de divórcio nesta fase, tendo em vista que as partes já se 

encontram separadas de fato.Passo a explicar.Extrai-se da história 

legislativa que o divórcio não era permitido, havendo grande influência 

religiosa. Entretanto, devido ao amadurecimento dos legisladores e da 

própria sociedade, admitiu-se o divórcio através da Lei 6.515/77, mas, com 

ressalvas.Recentemente, grande mudança aconteceu com o advento da 

Emenda Constitucional 66/2010, admitindo-se o divórcio sem qualquer 

ressalva, bastando a livre vontade de um dos conjugues, vez que ninguém 

é obrigado a se manter casado, não havendo mais a necessidade da 

existência da culpa.Livre de todos os laços religiosos e moralistas, não há 

que se falar mais em culpa para a dissolução do casamento, bastando 

apenas e tão somente sua pura e simples extinção dos deveres 

conjugais.Deste modo, não havendo mais o instituto da culpa e a não 

obrigação de se manter casado, noto que não há óbice para o deferimento 

da liminar para a decretação do vinculo matrimonial.O Doutrinador Plablo 

Stolze Gagliano dispõe a respeito da questio na Revista SÍNTESE Direito de 

Família da seguinte forma:O direito serve à vida. Não haveria sentido em 

se manter aquele casal – cujo afeto ruiu- matrimonialmente unido, 

considerando não haver mais condição ou requisito para o divórcio, 

enquanto se discutiam – durante semanas, meses, ou, talvez, anos – os 

feitos paralelos ou colaterais do casamento, a exemplo do valor da pensão 

ou do destino dos bens. Raciocínio diverso, em uma sociedade 

acentuadamente marcada pela complexidade das relações sociais – no 

dizer profético de Durkheim – com todas as dificuldades imanentes ao 

nosso sistema judicial, é, em nosso sentir, uma forma de imposição de 

sofrimento aqueles que já se encontram, possivelmente, pelas próprias 

circunstancia da vida, suficientemente punidos.E este sofrimento – 

fale-se, aqui, em strepitus fori – prolonga-se, quando a solução judicial, em 

virtude de diversos fatores alheios à vontade do casal, não se apresenta 

com a celeridade devida. Diante do disposto no art. 311, IV do NCPC 

verifica-se que se trata de hipótese em que a petição inicial veio “(...) 

instruída com prova documental suficientes dos fatos constitutivos do 

direito do autor (...)”; dessa feita, não resta outra alternativa a não ser 

conceder a liminar decretando-se o divórcio das partes. Por 

consequência, com fundamento no art. 2º, inciso IV, e parágrafo único da 

Lei 6.515/77, DECRETO o divórcio do casal e declaro extinto o vínculo 

matrimonial, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Expeça-se à 

averbação à margem da Certidão de Casamento de ID n.º 12993205, após 

certificado o transito em julgado parcial da presente decisão. Até a 

presente data não foi possível citar a Requerida, em que pese ter sido 

realizada pesquisa via INFOSEG. Desse modo, defiro o pedido de ID n.º 

12993150, fls. 04, item “C” e considero a Senhora Maria Tereza Pereira da 

Silva situada em local incerto e não sabido, nos termos do art. 256, § 3º do 

Novo Código de Processo Civil, e determino a citação via edital, no prazo 

de 20 (vinte) dias, conforme art. 257, III, do Novo Código de Processo Civil. 

Transcorrido o prazo sem manifestação, nomeio a Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso como curador especial da requerida. Com a 

defesa nos autos, intime-se a parte autora, para requerer o que entender 

de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Por fim, conclusos para Sentença. 

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, WAGNER MARTINS DE 

CARVALHO, digitei. CUIABÁ, 15 de janeiro 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 
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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. (H)

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1033216-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERACI BOTELHO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE LOPES DE CARVALHO OAB - MT18542-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO DA FAZENDA (REQUERIDO)

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  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1033216-62.2019.8.11.0041. REQUERENTE: ERACI BOTELHO DE ARAUJO 

REQUERIDO: MINISTERIO DA FAZENDA Alvará Judicial. Trata – se de 

ALVARÁ JUDICIAL interposto por Eraci Botelho de Araújo, objetivando a 

concessão de medida judicial para levantar de valores junto Receita 

Federal do Brasil, em nome do senhor Manoel Benedito de Araújo, falecida 

em 15 de abril de 2018. O pedido veio acompanhado de documentos e 

copia da certidão de óbito. Determinou – se que se oficiasse a Receita 

Federal do Brasil (MT), solicitando informações referente a restituição do 

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica conforme processo Administrativo 

nº 12045.000545/2007-63 em nome Manoel Benedito de Araújo CNPJ n° 

01.384.452/0001-87 – EPP, sendo informado através de oficio conforme o 

Id nº 22120985, aguarda apenas autorização para pagamento. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. A documentação juntada na inicial comprova que a 

requerente Eraci Botelho de Araújo, é viúva do senhor Manoel Benedito de 

Araújo, conforme certidão de óbito Id nº 22120985, bem como os filhos 

autorizam a autora o levantamento dos valores da restituição, junto a 

Receita Federal, conforme declaração Id nº 22120990. Assim sendo, 

acolho a pretensão da parte autora, por Sentença (Artigo 487, I do NCPC), 

para determinar a expedição de ALVARÁ JUDICIAL, a favor da 

Requerente Eraci Botelho de Araújo, a fim de que efetue o saque dos 

valores referente a restituição do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica 

conforme processo Administrativo nº 12045.000545/2007-63 em nome 

Manoel Benedito de Araújo CNPJ n° 01.384.452/0001-87 – EPP. Sem 

custas, pois concedido os benefícios da justiça gratuita (Lei n.º 1.060/50). 

Transitado em julgado certifique – se e arquive – se, procedendo – se as 

devidas baixas e anotações. P.R.I.C. Cuiabá, 02 de março de 2020. Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1015279-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LURDES SOARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Tereza da Trindade Soares (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 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Vistos, etc. Trata – se de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por LURDES SORAES alegando 

contradição na Sentença proferida no ID n.º 24087921, pois foi condenada 

a pagar despesas processuais nos termos do art. 88 do C.P.C. Ao final, 

em síntese, requer: i) a isenção do pagamento de custas processuais, por 

ser beneficiária da justiça gratuita (art. 98 do C.P.C.). Vieram conclusos os 

autos. É O RELATÓRIO. DECIDO. Trata – se de Embargos de Declaração 

opostos por Lurdes Soraes alegando contradição na Sentença proferida 

no ID n.º 24087921, pois foi condenada a pagar despesas processuais 

nos termos do art. 88 do C.P.C. Ao final, em síntese, requer: i) a isenção 

do pagamento de custas processuais, por ser beneficiária da justiça 

gratuita (art. 98 do C.P.C.). Os embargos de declaração cabem quando no 

pronunciamento jurisdicional houver omissão, contradição, obscuridade ou 

quando existir questão ou ponto o qual poderia o magistrado pronunciar de 

ofício. (art. 1.022 do NCPC). Neste sentido, segundo Nelson Nery Júnior, 

“os embargos declaratórios têm finalidade de completar uma decisão 

omissa ou, ainda aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não 

têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou 

aclaratório.” (Código de Processo Civil Anotado, Editora Revista dos 

Tribunais, 3ª edição, pag. 781). Ao realizar o Juízo de Admissibilidade da 

petição inicial (ID n.º 8712851) foram concedidos à parte Autora os 

benefícios da justiça gratuita. Ademais, a demanda possui caráter litigioso. 

Desse modo, retifico o disposto no ID n.º 24087921, segundo parágrafo 

após a parte dispositiva, que passará a ter o seguinte teor: [...] Concedo 

os benefícios da justiça gratuita às partes. Isento de custas, por serem 

beneficiárias da justiça gratuita. Condeno a parte Requerida ao pagamento 

de verba honorária no equivalente a 10% (dez por cento) do valor da 

causa. Entretanto, a obrigação ficará suspensa nos termos do art. 98, § 

3.º do C.P.C. [...] No mais, permanece inalterada a decisão anteriormente 

proferida. ANTE O EXPOSTO e, com tais considerações, por força do art. 

1.022 do Novo Código de Processo Civil, ACOLHO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. 

Cumpra – se. Cuiabá – MT, 27 de fevereiro de 2.020 Luis Fernando Voto 

Kirche Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1038898-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA APARECIDA TEIXEIRA GALBIATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA COSTA LEITE DALPIAN OAB - MT9066-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo: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  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1038898-32.2018.8.11.0041. REQUERENTE: MONICA APARECIDA 

TEIXEIRA GALBIATTO Vistos, etc. Alvará Judicial. Trata – se de ALVARÁ 

JUDICIAL interposto por MONICA APARECIDA TEIXEIRA GALBIATTO, 

objetivando a concessão de medida judicial para levantamento valores 

referente ao PASEP, junto ao Banco do Brasil, em nome do senhor 

ERNESTO GALBIATTO NETO, falecida em 10 de julho de 2016. O pedido 

veio acompanhado de documentos. Foi determinada a expedição de oficio 

ao Banco do Brasil, solicitando informações quanto à existência de 

valores referente ao PASEP, sendo informados no Id nº 27231032 a 

existência de valores. É O RELATÓRIO. DECIDO. A documentação juntada 

na inicial comprova que a senhora MONICA APARECIDA TEIXEIRA 

GALBIATTO é viúva do ERNESTO GALBIATTO NETO, conforme certidões 

de óbito Id nº 16389803, bem como os herdeiros renunciam a favor da 

autora (genitora) conforme Id nº 16756959. Assim sendo, acolho a 

pretensão da parte autora, por Sentença ( Artigo 487, I do NCPC), para 

determinar a expedição de ALVARÁ JUDICIAL, a favor da requerente 

MONICA APARECIDA TEIXEIRA GALBIATTO, a fim de que efetue o saque 

dos valores existente no PASEP, junto ao Banco do Brasil (Oficio Id nº 

27231032), em nome do falecido ERNESTO GALBIATTO NETO (CPF nº 

018.566.258-77). Transitado em julgado certifique – se e arquive – se, 

procedendo – se as devidas baixas e anotações. P.R.I.C. Cuiabá, 03 de 

março de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito.

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

Processo Número: 1030117-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA NUCIA DE MARCHI SOUZA (RECONVINTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINEI RONQUE OAB - MT15937-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DE SOUZA (RECONVINDO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1030117-84.2019.8.11.0041 LETICIA NUCIA DE 

MARCHI SOUZA Advogado do(a): EDINEI RONQUE - MT15937-O JOSE 

CARLOS DE SOUZA Vistos, etc. Trata – se de AÇÃO MONITÓRIA ajuizada 

por LETÍCIA NÚCIA DE MARCHI em face de JOSÉ CARLOS DE SOUZA, a 

fim de receber o valor de R$ 93.692,00 (noventa e três mil seiscentos e 

noventa e dois reais), referentes ao período de julho de 2.014 a junho de 

2.017 e 5% (cinco por cento) de honorários advocatícios. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. Trata – se de Ação Monitória ajuizada por Letícia 

Núcia de Marchi em face de José Carlos de Souza, a fim de receber o 

valor de R$ 93.692,00 (noventa e três mil seiscentos e noventa e dois 

reais), referentes ao período de julho de 2.014 a junho de 2.017 e 5% 

(cinco por cento) de honorários advocatícios. A presente ação deve ser 

extinta, pois a parte Exequente possui título executivo (ID n.º 21506028) e 

ajuizou ação monitória. Desse modo, carece de interesse processual no 

prosseguimento do feito Em decorrência da inexistência de falta de 

interesse processual, DEIXO DE RESOLVER O MÉRITO, com fulcro no 

inciso VI do art. 485 do NCPC, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos. Cientifique-se o Ministério Público. Isento de custas, pois concedo 

os benefícios da assistência judiciária gratuita. Deixo de condenar em 

verba honorária, ante a inexistência de litígio. Transitado em julgado, 

proceda-se o desapensamento dos autos, remetendo-os ao arquivo, 

observando as cautelas necessárias. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 03 de março de 

2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001602-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. C. F. (EXEQUENTE)

F. S. S. C. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK OAB - MT16828-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O. D. G. F. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELA CECILIA DE OLIVEIRA LUZ OAB - MT21841/O (ADVOGADO(A))

SAMMUEL APARECIDO GIRALDELLI OAB - MT0014718A 

(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 1001602-73.2018.8.11.0041 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 

29748761 - "(...) 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. Ciência ao 

Ministério Público. Transitada em julgado, proceda-se com as baixas e 

anotações estilares. Às providências." Cuiabá/MT, 3 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003463-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. S. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAERTI RODRIGUES DA SILVA OAB - MT16262-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. H. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERASMO CARLOS FURTADO CATUNDA OAB - MT16629/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1003463-31.2017.8.11.0041 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 

28934255 - "(...) Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito inicial, para PARTILHAR 

apenas a motocicleta “Honda XRE/300 – PLACA QBA 5052”, na forma 

estipulada no corpo da sentença. Por conseguinte, julgo extinto o feito, 

com resolução do mérito, com fulcro no 487, inciso III, a, do Código de 

Processo Civil/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, todavia, suspensa a 

exigibilidade em decorrência da gratuidade concedida na decisão de ID. 

12351970. Transitada em julgado, promovam-se as anotações e baixas 

necessárias e arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se." 

Cuiabá/MT, 3 de março de 2020. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1018618-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. A. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BETHINA PAULA DE OLIVEIRA AZEVEDO OAB - MT7426-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. L. P. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1018618-40.2018.8.11.0041 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 

29025829 - "(...) ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos autos 

consta, JULGO PROCEDENTE o pleito inicial, para CONVERTER EM 

DIVÓRCIO A SEPARAÇÃO JUDICIAL de ELENICE ANTONIA DE AZEVEDO e 

IRENO LEITE PEREIRA. Por conseguinte, julgo extinto o feito, com resolução 

do mérito, com fulcro no artigo 487, I, do CPC/2015. Ante a sucumbência, 

condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que com fundamento no §2º do artigo 85 do Código de 

Processo Civil, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

todavia, por irrisório, majoro para o valor de R$300,00 (trezentos reais). 

Transitada em julgado, expeça-se mandado de averbação ao Serviço 

Registral Civil competente. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, 

promovam-se as anotações e baixas necessárias e arquivem-se os 

autos." Cuiabá/MT, 3 de março de 2020. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007897-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA GOMES TAKAYAMA OAB - MT14119-O (ADVOGADO(A))

VINICIUS KENJI TANAKA OAB - MT20773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. R. D. O. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDNO DE FRANCA BARRETO OAB - MT10274-O (ADVOGADO(A))

THATIANE MARIANA CAMACHO DOS REIS OAB - MT20814/O 

(ADVOGADO(A))

GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA OAB - MT9116-B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1007897-29.2018.8.11.0041 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 

29470699 - "VISTOS, ETC. Analisando os autos, verifico que as partes 

não compuseram amigavelmente, razão pela qual é necessário conferir 

prosseguimento ao trâmite processual. Desta feita, declaro encerrada a 

instrução processual e determino que as partes apresentem alegações 

finais, na forma de memoriais, no prazo sucessivo de 15 dias. Após, 

conclusos para sentença. Às providências." Cuiabá/MT, 3 de março de 

2020. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1048324-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. V. F. P. (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

PAULOSALEM PEREIRA GONCALVES OAB - MT18220-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. O. D. O. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO OULICES DE OLIVEIRA OAB - MT12561-O 

(ADVOGADO(A))

ANDERSON RAMOS DOS SANTOS OAB - MT15838-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 1048324-34.2019.8.11.0041 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 

29740027 - "(...) Ante o exposto, nos termos do artigo 487, III, b, do Novo 

Código de Processo Civil[1], HOMOLOGO, por sentença, os termos da 

avença de ID. 29398301, atinente à guarda, alimentos e direito de 

convivência (visita), para que produzam seus jurídicos e legais efeitos e, 

por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de 

mérito. Ciência ao Ministério Público. Custas e despesas pro rata, todavia, 

suspensa a exigibilidade em decorrência da gratuidade concedida à parte 

autora e a que ora concedo ao demandado, uma vez que demonstrado o 

preenchimento dos requisitos para o deferimento da benesse. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os 

presentes autos, com as devidas anotações e baixas de estilo." 

Cuiabá/MT, 3 de março de 2020. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1002855-28.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. W. T. D. S. (REQUERENTE)

C. L. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO SANTOS DE SOUZA OAB - 024.884.121-12 

(REPRESENTANTE)

FABIANA NOGUEIRA PEREIRA OAB - MT17982-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K. E. M. 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 1002855-28.2020.8.11.0041 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 

29449325 - "VISTOS, ETC. Analisando os autos, vislumbro que em 

cumprimento a decisão de ID 28380791, o autor Luiz Eduardo Santos de 

Souza, através da petição de ID. 28581767, acostou ao feito documentos 

que denotam, a princípio, que possui insuficiência de recursos para pagar 

as custas, demais despesas processuais e honorários de sucumbência, 

nos termos do art. 98 do CPC/2015, razão pela qual concedo-lhe o 

benefício pretendido. Constato, ainda, que o requerente postulou o 

aditamento da peça de ingresso, a fim de que sejam incluídos seus pais, 

avós paternos do seu filho menor, no polo ativo da demanda, a saber, Luiz 

Walter Teixeira de Souza e Carmem Lucia dos Santos. Desta feita, 

considerando que por ocasião da inclusão no polo ativo dos genitores do 

autor, cuja petição foi protocolada em 29.1.2020, a requerida não havia 

sido efetivamente citada, eis que tal ato apenas se perfectibilizou 

posteriormente, em 4.2.2020 (ID. 28824883), recebo a alteração 

engendrada, eis que a modificação subjetiva no processo pode ocorrer 

até a citação, porquanto, na ocasião, não havia ocorrido a estabilização 

da demanda. De outro viés, verifico que não foram encartados ao feito os 

documentos pessoais dos avós paternos do menor, indispensáveis ao 

processamento da presente ação, nos termos do art. 320 do CPC/2015, 

razão pela qual, faculto, seja sanado o defeito apontado, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob as penas da lei. Constato, ainda, que o Sr.Luiz Walter 

Teixeira de Souza pretende a concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita, todavia, vislumbro que informou nos autos que é 

assessor parlamentar, em decorrência, faculto, no mesmo prazo suso, 

que acoste ao feito documentos que comprovem a sua condição de 

hipossuficiente, sob pena de indeferimento da pretendida benesse. 

Decorrido o aludido interregno, certifique-se e, em seguida, conclusos, 

inclusive para análise do pedido de gratuidade formulada por Carmem 

Lúcia dos Santos. Sem prejuízo, prossiga-se no cumprimento da decisão 

outrora lançada, intimando-se, inclusive, os avós paternos para o 

comparecimento ao ato designado. Proceda com as retificações 

necessárias. Ciência ao Ministério Público. Às providências." Cuiabá/MT, 3 

de março de 2020. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés 

Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001777-96.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE EUSTAQUIO DUARTE OAB - MT11218-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. A. 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 1001777-96.2020.8.11.0041 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 

29715414 - "(...) Ante o exposto, nos termos do artigo 487, III, b, do Novo 

Código de Processo Civil[1], HOMOLOGO, por sentença, os termos da 

avença de ID. 27410965, p.5, atinente à guarda, alimentos e direito de 

convivência (visita), para que produzam seus jurídicos e legais efeitos e, 

por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de 

mérito. Por conseguinte, expeça-se ofício ao órgão empregador do 

primeiro requerente, para que cesse o desconto da pensão alimentícia em 

folha de pagamento, em relação ao menor Nicolas. Custas e despesas já 

recolhidas, ID. 29074760. Ciência ao Ministério Público. Decorrido o prazo 

recursal, arquivem-se dos presentes autos, com as devidas anotações e 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se." Cuiabá/MT, 3 de 

março de 2020. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 0008516-54.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ DE ARAUJO LOUREIRO SPOSITO (REQUERENTE)

ODETE APARECIDA BORGES DIAS (REQUERENTE)

ADRIANA DIAS VIEIRA (REQUERENTE)

MARCELO DIAS VIEIRA (REQUERENTE)

ROSANA DIAS DUARTE (REQUERENTE)

MARCIA ANTONIA DIAS (REQUERENTE)

FABIANO DIAS VIEIRA (REQUERENTE)

ANTONIO JOSÉ DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN OAB - MT5956-O (ADVOGADO(A))

ELSON DUQUES DOS SANTOS OAB - MT14234-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI OAB - MT9203-O 

(ADVOGADO(A))

MONNY VENICIA VICTOR COELHO AGUIAR SILVA OAB - MT6976-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE ANTONIO DIAS SOBRINHO (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 0008516-54.2010.8.11.0041 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 

29433808 - "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 1.022, I, do 

CPC/15, RECEBO e JULGO PROCEDENTES os presentes Embargos 

Declaratórios, e, em decorrência, esclareço o decisório nos termos acima 

externados. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se." Cuiabá/MT, 3 de março 

de 2020. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1011983-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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G. B. P. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

W. P. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONICIO DOS REIS SALES OAB - MT5896/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 1011983-09.2019.8.11.0041 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 

29488986 - "VISTOS, ETC. Acolho a cota ministerial de ID retro e, por 

conseguinte, determino que as partes aditem o acordo entabulado a fim de 

englobar a prestação alimentícia, ou eventual dispensa dos genitores, no 

prazo de 15 dias. Após, reitere-se vista ao Ministério Público e volvam-me 

conclusos. Às providências." Cuiabá/MT, 3 de março de 2020. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1035547-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. A. D. A. C. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS OAB - MT12803-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. S. (EXECUTADO)

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 1035547-17.2019.8.11.0041 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 

28349185 - "VISTOS, ETC. Analisando os autos, verifico que a parte 

exequente não concordou com o parcelamento ofertado pelo executado, 

pugnando pela decretação da prisão civil do executado, relativo ao débito 

alimentar de fevereiro/2019 à julho/2019. Todavia, verifico que o memorial 

apresentado na petição de ID. 2561959,1 encontra-se equivocado, haja 

vista que nestes autos tramitam tão somente as prestações alimentícias 

relativas aos meses de maio/2019 à julho 2019, consoante a decisão de 

ID. 24175530, razão pela qual, determino a intimação da parte exequente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga ao feito o demonstrativo do 

débito exequendo, o qual deverá conter apenas os meses suso 

mencionados, com os abatimentos necessários. Na sequência, com aporte 

do alusivo cálculo, intime-se o executado para efetuar o pagamento do 

débito alimentar atualizado, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de ser 

protestado o pronunciamento judicial e decretada a sua prisão civil, nos 

termos do artigo 528 §§ 1º e 3º, do NCPC. Ciência ao Ministério Público. Às 

providências." Cuiabá/MT, 3 de março de 2020. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0000362-76.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. B. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGARD GOMES DE CARVALHO OAB - MT10143-O (ADVOGADO(A))

JEFERSON LEANDRO FULONI CARVALHO OAB - MT17081-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. D. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Lucio Mauro Dantas OAB - MT13712-O (ADVOGADO(A))

CLOVIS LUCIO DANTAS OAB - MT23762-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 0000362-76.2012.8.11.0041 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 

29636853 - "(...) Ante o exposto, com fundamento no art. 487, III, “b”, do 

CPC, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que surta seus efeitos jurídicos e 

legais, o acordo entabulado pelas partes. Por conseguinte, conforme 

avençado entre as partes, sobrevindo a informação da quitação do débito 

exequendo, desde já, autorizo que se proceda com o cancelamento da 

penhora realizada nestes autos concernente ao imóvel matriculado sob o 

nº.76.526, no 6º Serviço Notarial e de Registro de Cuiabá/MT. De outro 

viés, expeça-se certidão ao cartório de protesto e aos órgãos de proteção 

ao crédito, a fim de que seja excluído o nome da parte executada do rol de 

devedores. Custas e despesas pro rata, todavia, suspensa a exigibilidade 

em decorrência da gratuidade concedida as partes. Havendo 

inadimplemento das obrigações assumidas pela parte devedora, a parte 

exequente poderá requerer o desarquivamento e prosseguimento da 

execução do acordo nestes mesmos autos. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal, proceda-se com as baixas e 

anotações estilares, em seguida arquivando-se o processo." Cuiabá/MT, 3 

de março de 2020. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés 

Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1025940-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. O. N. D. M. (EXEQUENTE)

A. N. D. M. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER OAB - MT24585-O (ADVOGADO(A))

ROSIANNE BENEDITA NOBRE DE ALMEIDA OAB - 938.216.541-04 

(REPRESENTANTE)

CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO OAB - MT20712-O 

(ADVOGADO(A))

VIVIANNE TAQUES DE OLIVEIRA GARIBOTTI OAB - MT23611-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. L. M. D. M. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIA REGINA SIQUEIRA LOUREIRO OLIVEIRA OAB - MT7149-B 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1025940-48.2017.8.11.0041 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 

22879986 - "(...) ANTE O EXPOSTO, julgo e declaro extinta a presente 

ação, sem julgamento de mérito, com fundamento no artigo 485, V, §3º do 

Novo Código de Processo Civil. Em decorrência, revogo a prisão civil 

decretada nos presentes autos em desfavor do executado e, determino 

ao Sr. Gestor que se proceda com o recolhimento e demais providências 

relativas ao mandado de prisão expedido. Expeça-se certidão ao cartório 

de protesto e aos órgãos de proteção ao crédito, a fim de que seja 

excluído o nome do executado do rol de devedores. Ciência ao Ministério 

Público. Na sequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas 

e despesas processuais, nos termos do art. 90, caput, do NCPC, todavia, 

suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade concedida. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Com o trânsito em julgado, arquivem-se com as 

baixas e anotações necessárias." Cuiabá/MT, 3 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1025948-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. N. D. M. (EXEQUENTE)

L. O. N. D. M. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO OAB - MT20712-O 

(ADVOGADO(A))

RENNAN DE MORAES RIBEIRO OAB - MT21039/O-O (ADVOGADO(A))

LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER OAB - MT24585-O (ADVOGADO(A))

VIVIANNE TAQUES DE OLIVEIRA GARIBOTTI OAB - MT23611-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. L. M. D. M. (EXECUTADO)

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 1025948-25.2017.8.11.0041 Certifico que, por 
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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 

29495090 - "(...) ANTE O EXPOSTO, julgo e declaro extinta a presente 

ação, sem julgamento de mérito, com fundamento no artigo 485, V, §3º do 

Novo Código de Processo Civil. Expeça-se certidão ao cartório de protesto 

e aos órgãos de proteção ao crédito, a fim de que seja excluído o nome do 

executado do rol de devedores. Na sequência, condeno a parte autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do art. 90, 

caput, do NCPC, todavia, suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade 

concedida. Em decorrência, determino o prosseguimento da ação no que 

atine à cobrança dos meses relativos à Agosto e Setembro de 2015. 

Promovam-se as anotações necessárias. Isso, pois, são as prestações 

alimentícias que não colidiram com a demanda já existente, 

nº.1017284-05.2017, por meio da qual está sendo cobrada a dívida de 

pensão alimentícia atinente aos meses de Outubro de 2015 a Fevereiro de 

2017, eis que os demais débitos estão sendo executados neste juízo 

através do processo nº.1015262-71.2017, em observância ao 

procedimento da prisão. Desta feita, intime-se a parte exequente para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, apresente o memorial de débito exequendo 

referente aos meses supramencionados, oportunidade em que deverão se 

manifestar em prosseguimento, sob pena de extinção. Às providências." 

Cuiabá/MT, 3 de março de 2020. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1017284-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. B. N. D. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS DAVID BASTOS PEIXOTO OAB - MT12760-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. L. M. D. M. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIA REGINA SIQUEIRA LOUREIRO OLIVEIRA OAB - MT7149-B 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1017284-05.2017.8.11.0041 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 

22879978 - "VISTOS, ETC. Inicialmente, consigno que a presente 

execução, visa à cobrança das prestações alimentícias atinentes aos 

meses de Outubro/2015 à Fevereiro de 2017, sob o rito da expropriação, 

consoante decisão de ID. 8063065. Por conseguinte, determino que se 

intimem os exequentes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentem o memorial atualizado do débito exequendo, oportunidade em 

que deverão se manifestar em prosseguimento. Ciência ao Ministério 

Público. Às providências." Cuiabá/MT, 3 de março de 2020. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1056965-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. C. R. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO OAB - MT20309/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. V. D. S. R. (REQUERIDO)

F. G. D. S. (REQUERIDO)

S. V. D. S. R. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WENDER ADAO CORREA OAB - MT27632/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 1056965-11.2019.8.11.0041 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 

29701569 - "(...) Desta feita, acolho a exceção levantada para declinar 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 

da Comarca de Diamantino/MT. Transitada em julgado, proceda-se com as 

baixas e anotações estilares. Ciência ao Ministério Público. Às 

providências." Cuiabá/MT, 3 de março de 2020. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

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

Processo Número: 1057067-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. D. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT10168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. D. Q. M. (REU)

 

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 

29675174, impulsiono os autos para intimar a parte autora/exeqüente a fim 

de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 3 de março de 

2020. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

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

Processo Número: 1008298-57.2020.8.11.0041

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

PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA OAB - MT20921-O 

(ADVOGADO(A))

NATHACHA DE CARVALHO LUIZ OAB - 949.765.032-91 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G. F. G. F. (RECONVINDO)

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 1008298-57.2020.8.11.0041 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 29602279, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento 

designada para o dia 07/05/2020, às 15:00 horas, neste Fórum da Capital, 

oportunidade em que deverá comparecer portando todos seus 

documentos pessoais e acompanhada de seu advogado e testemunhas, 

independente de prévio depósito de rol, importando sua ausência em 

extinção e arquivamento do processo. Cuiabá/MT, 3 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1041830-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. J. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON OAB - MT8932-O 

(ADVOGADO(A))

CRISTYNY LAYANA GONCALVES DE ALMEIDA OAB - MT16279-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. P. D. A. (EXECUTADO)

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 

29744091, impulsiono os autos para intimar a parte exeqüente a fim de, no 

prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 3 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1054644-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA DE OLIVEIRA AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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AGNALDO BEZERRA BONFIM OAB - MT5171-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CRISTINA SOARES (REQUERIDO)

LENISE SAID CINTRA (REQUERIDO)

ELIZETE ANUNCIATO DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

RUANA PENHA (REQUERIDO)

PAMELA PENHA (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 1054644-03.2019.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor 

da certidão de ID 29785080, impulsiono os autos para intimar a parte 

autora/exequente a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. 

Cuiabá/MT, 3 de março de 2020. Assinado eletronicamente Fabiano 

Fabrício Fernandes de Moraes Técnico Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0013762-46.2001.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISADORA DIAS COSTA (EXEQUENTE)

VANILDES ELOI DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIME MARCIO MARTINS MORAES OAB - MT3847-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OTAVIO JOSE NUNES DA COSTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA OAB - MT4907-B (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 

29727020, impulsiono os autos para intimar a parte autora/exeqüente a fim 

de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 3 de março de 

2020. Assinado eletronicamente

Ato Ordinatório Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1016414-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OIRTO GLORIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE OAB - MT14877-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORTENCIA BORGES DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SOUZA NUNES OAB - MT14676-O (ADVOGADO(A))

SYRHAM MARIA DE ARRUDA REINDEL FONSECA OAB - MT20809-O 

(ADVOGADO(A))

HELIO TEIXEIRA LACERDA OAB - MT15283-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 1016414-86.2019.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o 

estudo/laudo de ID 29805301, impulsiono os autos para intimar a parte 

REQUERIDA a fim de, querendo e no prazo legal, sobre ele se manifestar 

e, após, para colher o parecer ministerial e irem conclusos. Cuiabá/MT, 3 

de março de 2020. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés 

Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1016414-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OIRTO GLORIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE OAB - MT14877-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORTENCIA BORGES DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SOUZA NUNES OAB - MT14676-O (ADVOGADO(A))

SYRHAM MARIA DE ARRUDA REINDEL FONSECA OAB - MT20809-O 

(ADVOGADO(A))

HELIO TEIXEIRA LACERDA OAB - MT15283-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 1016414-86.2019.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o 

estudo/laudo de ID 29805301, impulsiono os autos para intimar a parte 

AUTORA a fim de, querendo e no prazo legal, sobre ele se manifestar e, 

após, para colher o parecer ministerial e irem conclusos. Cuiabá/MT, 3 de 

março de 2020. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 0008400-58.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Z. T. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA LOPES SANDIM OAB - MT4428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. L. V. (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 

- 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. 

0008400-58.2004.8.11.0041 Valor da causa: R$ 606,00 ESPÉCIE: [Fixação]

->EXECUÇÃO DE ALIMENTOS (1112) POLO ATIVO: ZILMAR TEODORA 

DOS SANTOS POLO PASSIVO: JORGE LUIZ VITORIO 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. Cuiabá/MT, 3 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente 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, 3 de março 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. 
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(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.

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

Processo Número: 1004054-85.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. V. R. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIANE FERNANDA DA SILVA OAB - MT188630-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. H. M. C. (REU)

 

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 

29725775, impulsiono os autos para intimar a parte autora/exeqüente a fim 

de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 3 de março de 

2020. Assinado eletronicamente

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0013754-69.2001.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA JINNER SANNI ALVES BORGES (EXEQUENTE)

STEFFANY LORRAINE BORGES DE CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO DE SOUZA CARMONA OAB - MT3863-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUJANE GONCALVES DE CARVALHO (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 

- 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. 

0013754-69.2001.8.11.0041 Valor da causa: R$ 0,00 ESPÉCIE: [Alimentos]

->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: STEFFANY 

LORRAINE BORGES DE CARVALHO e ELISANGELA JINNER SANNI ALVES 

POLO PASSIVO: RUJANE GONCALVES DE CARVALHO 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, 3 de março 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-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 0036791-42.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. S. M. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

gustavo farias saber OAB - MT15959-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. S. D. C. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NAIME MARCIO MARTINS MORAES OAB - MT3847-O (ADVOGADO(A))

 

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: 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. 

0036791-42.2012.8.11.0041 Valor da causa: R$ 927,39 ESPÉCIE: 

[Alimentos]->EXECUÇÃO DE ALIMENTOS (1112) POLO ATIVO: JESSICA 

SOUZA MONTEIRO POLO PASSIVO: CELSO SILVA DA CUNHA 

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, 3 de março 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 
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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.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1049237-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. R. D. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS MACIEL DE MENEZES OAB - MT25780/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. C. J. (EXECUTADO)

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 

29801078, impulsiono os autos para intimar a parte autora/exeqüente a fim 

de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 3 de março de 

2020. Assinado eletronicamente

Ato Ordinatório Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003723-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA CARDOSO DE ALCANTARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA CRISTINA PAIM BIASI OAB - MT9262-O (ADVOGADO(A))

JOAO REUS BIASI OAB - MT3478-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DE ARAUJO PEREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1003723-40.2019.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista a(s) 

resposta(s) ao(s) ofício(s) expedido(s) nos autos, impulsiono os autos 

para intimar a parte requerente a fim de, querendo e no prazo legal, se 

manifestar. Certifico que, haja vista a informação contida no ID. 28664121, 

o valor já se encontra vinculado aos autos. Cuiabá/MT, 3 de março de 

2020. Assinado eletronicamente Fabiano Fabrício Fernandes de Moraes 

Técnico Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 0019785-32.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. A. M. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO APARECIDO DE SOUZA OAB - MT5332/B-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. S. N. (EXECUTADO)

 

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 

28330580, impulsiono os autos para intimar a parte autora/exeqüente a fim 

de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 3 de março de 

2020. Assinado eletronicamente

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1032865-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

O. R. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA OAB - MT19291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. B. C. D. S. (EXECUTADO)

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 

29778786, impulsiono os autos para intimar a parte autora/exeqüente a fim 

de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 3 de março de 

2020. Assinado eletronicamente

Ato Ordinatório Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1052262-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. V. D. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN ALVES BATISTA OAB - MT21351-O (ADVOGADO(A))

MURILLO ESPICALQUIS MASCHIO OAB - MT9118/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. G. D. (EXECUTADO)

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 

29741987, impulsiono os autos para intimar a parte autora/exeqüente a fim 

de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 3 de março de 

2020. Assinado eletronicamente

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1050915-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. M. P. D. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

W. S. C. 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: 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. 

1050915-66.2019.8.11.0041 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: [Alimentos]

->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: RITA MARCIA 

PEREIRA DA SILVA POLO PASSIVO: WILLIAN SILVA COSTA DOS 

SANTOS 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, 3 de março 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 
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11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1011707-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO BATEMARQUE VILELA CARDOSO (REQUERENTE)

M. P. V. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ANDREIA SANTANA DA SILVA OAB - 840.376.521-53 

(REPRESENTANTE)

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

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO HENRIQUE VILELA CARDOSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº 1011707-75.2019 VISTOS, ETC. Perscrutando os autos, 

vislumbro a impossibilidade de homologar o plano de partilha colacionado 

no ID. 27970192, porquanto somente 50% (cinquenta pontos percentuais) 

do imóvel matriculado sob o nº 63.816 pertencia ao falecido. Concedo o 

prazo de 60 (sessenta) dias para que seja regularizado o referido plano 

de partilha e, após, manifeste-se o Ministério Público. Às providências. 

Cuiabá/MT, 03 de março de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de 

Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1033269-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DOS REIS JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANE SOLANGE MORAES DO NASCIMENTO NOBRE (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. 1033269-43.2019 VISTOS, ETC. Defiro o pedido formulado 

no ID. 25762494, razão pela qual, expeça-se, ofício ao BANCO DO BRASIL 

e ao BANCO BRADESCO, requisitando informações, no prazo de 15 

(quinze) dias, sobre eventuais créditos depositados em nome da de cujus 

Adriane Solange Moraes do Nascimento Nobre. Consigne, no alusivo ofício 

que, sendo constatada a existência de saldo positivo, deverá ser efetuado 

o depósito na Conta Única do Poder Judiciário, devendo o Sr. Gestor 

deverá proceder com a vinculação dos valores. Com a resposta do 

alusivo ofício nos autos, intime-se o interessado para manifestar-se no 

prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito. Às 

providências. Cuiabá/MT, 03 de março de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales 

Sansão Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005439-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELMA LICIA SOUZA ANDRADE (REQUERENTE)

FERNANDO SOUZA ANDRADE (REQUERENTE)

JAILMA LUCIA SOUSA ANDRADE (REQUERENTE)

YUK MAKEY SOUSA ANDRADE (REQUERENTE)

JUDITE SOUZA ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ARRUDA SOARES PARPINELLI OAB - MT24411-O 

(ADVOGADO(A))

HOMERO LIMA NETO OAB - MT23064-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO LUIZ ALBERTON OAB - MT24768/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FERNANDO SOUSA ANDRADE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 3ª 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo nº 

1005439-05.2019 VISTOS, ETC. Trata-se de requerimento de Abertura de 

Inventário interposto por FERNANDO SOUZA ANDRADE e outros, em 

razão do falecimento de JOSÉ FERNANDO SOUZA ANDRADE, todos 

qualificados nos autos. Foram colacionados aos autos os instrumentos 

procuratórios outorgados pelos interessados aos patronos que os 

representam, ID. 17874938, 17875291, 17875293, 17875296 e 17875301, 

assim como os documentos pessoais do cônjuge supérstite e herdeiros, 

ID. 17875307, 17875319, 17875338, 17875648 e 17875673, a certidão de 

óbito e casamento do inventariado, ID. 17875997, 17876001, e o 

documento do bem inventariado, ID. 17876006. Certidões negativas de 

dívidas expedidas pela Prefeitura de Cuiabá/MT, ID. 22477909, 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, ID. 22477906 e 

Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, ID. 17876022. Conforme 

decisão de ID. 17977913, foi postergada a apreciação do pedido de 

concessão dos benefícios da gratuidade judiciária, a filha do extinto fora 

nomeada inventariante, determinada a apresentação da certidão de 

inexistência de testamento e a partilha amigável, constando 

expressamente e pormenorizadamente os valores dos bens deixados pelo 

de cujus, bem assim foram procedidas buscas por intermédio do Sistema 

BacenJud a fim de verificar no tocante a valores deixados pelo 

inventariado em contas bancárias. Resultado do convênio BacenJud, ID. 

18048824. Partilha amigável, ID. 18438911 e 18438916. Certidão de 

inexistência de testamento deixado pelo autor da herança, ID. 18438912. 

No ID. 21042648 este juízo determinou a intimação da inventariante para 

comprovar que a venda do veículo Ford/Belina, placa AX 0324, fora 

realizada pessoalmente pelo extinto, com as informações do comprador, 

ou, retificar a partilha amigável, incluindo no rol de bens a inventariar o 

automotor, com a respectiva quitação dos débitos. Petição requerendo a 

desconsideração do veículo Ford/Belina, placa AX 0324 para efeitos de 

partilha e expedição e ofício ao Detran/MT para requerer a baixa no 

documento do automotor, bem assim nova partilha amigável, ID. 22477892 

e 22477911. Consoante decisão de ID. 26079567, este juízo ressaltou a 

impossibilidade de homologar a partilha apresentada, e concedeu prazo 

para que, querendo, os interessados apresentassem novo plano de 

partilha amigável e a certidão negativa de dívida expedida pela Fazenda 

Pública Estadual. Aportou ao feito partilha amigável, ID. 27467730 e 

27467732 e a certidão negativa de débitos expedida pela 

Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, ID. 27467735 Vieram-me 

os autos conclusos. É o Relatório. Decido. Preliminarmente, no que 

concerne ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da 

justiça, necessário esclarecer que, nas ações de inventário deve-se levar 

em consideração, para a análise do requerimento de justiça gratuita, a 

capacidade financeira do espólio e não do inventariante ou herdeiros, vez 

que as custas processuais e demais despesas serão suportadas pelo 

próprio espólio. No caso dos autos, recebo a retificação do valor da causa 

efetuada pelos interessados, para o montante de R$ 174.556,46 (cento e 

setenta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e quarenta e seis 
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centavos), ID. 22477892 - Pág. 13, importância esta que deixa a entrever 

que o espólio não possui capacidade financeira para arcar com as 

despesas processuais, razão pela qual defiro, 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. Lado outro, 

considerando que os interessados são maiores, capazes, estão todos 

representados pelos mesmos patronos e acordes com a forma de partilha 

dos bens deixados pelo inventariado, como também cumpriram as 

disposições insertas no art. 660 do CPC e apresentaram partilha amigável, 

não vislumbro razões para recrudescer o formalismo do procedimento, 

notadamente diante do advento do Código de Processo Civil de 2015 o 

qual visa, justamente, democratizar e difundir o acesso do jurisdicionado 

ao Poder Judiciário. Ante o exposto, com fulcro no art. 659 do Código de 

Processo Civil, homologo por sentença, para que produzam seus jurídicos 

e legais efeitos, o plano de partilha amigável constante no ID. 27467730 e 

27467732, relativamente aos bens deixados pelo falecido JOSÉ 

FERNANDO SOUZA ANDRADE, o que faço com observância dos artigos 

660 a 663 do CPC, atribuindo aos herdeiros por contemplação seus 

respectivos quinhões tal como convencionado, ressalvados erros, 

omissões ou eventuais direitos de terceiros. Outrossim, autorizo a Sra. 

Judite Souza Andrade a realizar a transferência de titularidade do veículo 

Ford/Belina, branca, ano/modelo 1977/1977, placa AX0324, para o seu 

nome, conforme acordado nos autos. Caso tenham valores em aberto, tais 

como IPVA e licenciamento, ficam ressalvados os órgãos (DETRAN, 

SEFAZ) realizar as cobranças necessárias a fim de efetivar a 

transferência do referidos bem. Contudo, a expedição do formal de 

partilha e alvará ficará condicionada à juntada das certidões negativas de 

dívidas atualizadas emitidas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, 

Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá, em 

nome do inventariado, uma vez que as carreadas ao feito estão com as 

validades expiradas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em 

julgado, expeça-se o competente formal de partilha e alvará, fornecendo 

às partes interessadas as peças necessárias, e, por medida de cautela, 

prossiga-se no cumprimento do §2º do art. 659 do CPC, até que sejam 

promovidas as anotações e baixas necessárias e sejam arquivados os 

autos. Condeno os interessados ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem assim aos honorários advocatícios, todavia, suspensa a 

exigibilidade em decorrência dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita. Cuiabá/MT, 03 de março de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1034544-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO URBANO POLZL (REQUERENTE)

WALDIR ANTONIO POLZL (REQUERENTE)

ANDRE FERNANDO POLZL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO URBANO POLZL OAB - 703.241.749-34 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 3ª 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo nº. 

1034544-95.2017.8.11.0041 VISTOS, ETC. Trata-se de EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS opostos por WALDIR ANTONIO POLZL, ANDRE 

FERNANDO POLZL e RODRIGO URBANO POLZL, através do qual 

objetivam sanar apontada omissão contida na sentença proferida no ID. 

27331944, a qual, segundo alegam, deixou de apreciar a expedição de 

ofício ao Banco Bradesco, para que transfira os valores atinentes a saldo 

residual bancário não recebido em vida pelo falecido. Certificada a 

tempestividade recursal, vieram-me os autos conclusos. É o relatório. 

Decido. Da análise do pleito cumpre-me, inicialmente verificar a 

tempestividade do recurso e sob este prisma, tenho que a interposição 

dos Embargos de Declaração se deu aprazadamente, consoante se 

depreende da certidão de ID. 28575672, razão pela qual passo a sua 

apreciação. É pacífico o entendimento de que os embargos de declaração 

constitui-se meio idôneo a ensejar o esclarecimento da obscuridade, 

solucionar a contradição ou o suprimento da omissão verificada no 

veredicto embargado (art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015). Visa à 

inteireza, à harmonia lógica e à clareza do decisum, aplainando 

dificuldades e afastando óbices à boa compreensão e eficaz execução do 

julgado. Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para 

ensejar a adequada compreensão do texto. Isto é, a obscuridade existe 

quando a sentença não propicia às partes o pleno entendimento acerca 

das razões de convencimento expostos na decisão sufragada pelo 

julgador. Contraditória é a decisão que contém incoerências, ou seja, a 

contradição caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a 

fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a omissão ocorre 

quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do 

pedido. Em outras palavras, a decisão é omissa quando deixar de analisar 

tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de 

assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das 

condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC/2015 (art. 1.022, parágrafo 

único). Com efeito, os embargos de declaração é recurso integrativo, e 

não substitutivo, de tal modo que não se presta à rediscussão da matéria. 

Não é possível, portanto, que se proceda, novamente, à análise da matéria 

já decidida. Sobre o alcance dos embargos declaratórios, leciona o 

processualista Humberto Theodoro Júnior, ipsis litteris: “O pressuposto de 

admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade 

ou contradição no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia 

pronunciar-se o Tribunal (art. 535, ns. I e II). Se o caso é de omissão, o 

julgamento dos embargos supri-la-á, decidindo a questão que, por lapso, 

escapou à decisão embargada. No caso de obscuridade ou contradição, o 

decisório será expungido, eliminando-se o defeito nele detectado. Em 

qualquer caso, a substância do julgado será mantida, visto que os 

embargos de declaração não visam a reforma do acórdão, ou da 

sentença. No entanto será inevitável alguma alteração no conteúdo do 

julgado, principalmente quando se tiver de eliminar omissão ou 

contradição. O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de 

declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a 

tanto não se destina esse remédio recursal”[1]. Nesse contexto, os 

embargos de declaração têm por principal objetivo esclarecer, 

complementar e aperfeiçoar qualquer decisão judicial (decisões 

interlocutórias, sentenças, decisões monocráticas e acórdãos) (art. 1.022 

do Código de Processo Civil de 2015), de modo a permitir seja oferecida 

uma tutela jurisdicional clara e completa. Esse recurso não tem a função, 

portanto, de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, com 

a revisitação das teses suficientemente versadas, e, sim, de corrigir seus 

defeitos (erro material, erro de cálculo, obscuridade, contradição e 

omissão) (arts. 463 e 535 do Código de Processo Civil de 1973 e 494 e 

1.022 do Código de Processo Civil de 2015), os quais podem comprometer 

a utilidade do decisório, em desprestígio à garantia de máxima efetividade 

do direito de ação (art. 5º, inc. XXXV, da Constituição da República 

Federativa do Brasil). Outra não é a previsão do art. 494 do Código de 

Processo Civil de 2015, cuja redação é expressa no sentido de que ao juiz 

é dado modificar a decisão prolatada "para corrigir-lhe, de ofício ou a 

requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo" e "por 

meio de embargos de declaração", bem como do art. 1.022 do mesmo 

diploma legal, segundo o qual há cabimento de embargos de declaração 

para: [a] "esclarecer obscuridade"; [b] "eliminar contradição"; [c] "suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento"; e/ou [d] "corrigir erro material". No caso dos 

autos, os embargantes alegam que a sentença embargada foi omissa em 

relação ao saldo residual depositado junto ao antigo “Banco Bamerindus, 

atual Bradesco (Fundos mútuo de investimento em ações – 157 - em 

domínio do Bradesco S/A), Agências n° 5501 e 5459”, não sendo objeto 

de análise judicial, postulando a expedição de ofício para a alusiva 

instituição financeira, para fins de levantamentos dos referidos valores. 

Todavia, constato que, os valores que os embargantes pretendem 

levantar pertencem ao Sr. Urbano Jacobs, consoante os documentos 

encartados no ID. 29692737 e, tendo em vista que a presente demanda 

visa o levantamento das quantias deixadas pela Srª. Odette Jacobs Polzl, 

não vislumbro qualquer omissão no ato jurisdicional outrora proferido, haja 

vista que os interessados deverão manejar ação cabível para tanto. Aliás, 

esta magistrada já deliberou em outra oportunidade a respeito dos alusivos 

importes, conforme se depreende da decisão de ID. 15339161, não 

havendo o que se falar em levantamento de valores deixados pelo Sr. 

Urbano Jacobs, genitor da falecida nestes autos. Assim, não constato 

qualquer equívoco na sentença que possa ser sanado por meio de 

embargos, sendo certo que havendo irresignação dos embargantes em 
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face do teor do pronunciamento judicial necessária a interposição de 

recurso propriamente dito. ANTE O EXPOSTO, recebo os presentes 

embargos, porquanto tempestivos, mas JULGO-OS IMPROCEDENTES. Às 

providências. Cuiabá/MT, 03 de março de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales 

Sansão Juíza de Direito [1] in Curso de Direito Processual Civil, vol. I. Rio 

de Janeiro: Forense, 2006. p. 669/670.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1034013-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA CERCI DE PAIVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BASSO OAB - MT12739-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE HENRIQUE SILVA DE MEDEIROS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA DA CUNHA PEREIRA OAB - MT16214-O (ADVOGADO(A))

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. 

1034013-09.2017.8.11.0041 VISTOS, ETC. Trata-se de Cumprimento de 

Sentença ajuizado por Henrique Cerci de Paiva Mendes e Sarah Cerci de 

Paiva Medeiros, representados por sua genitora Paula Cerci de Paiva, em 

face de Jorde Henrique Silva de Medeiros, todos qualificados nos autos. 

Por meio da petição de ID. 28881770, os exequentes postulam a 

suspensão da execução pelo período de 24 meses, em conformidade com 

o avençado no processo nº.104664-76.2019.8.11.0041, que tramitou 

perante o juízo da 4º Vara Especializada de Família e Sucessões desta 

Comarca. No ID. 29185424, os advogados da parte exequente 

apresentaram carta de renúncia. Vieram-me os autos conclusos. É o 

Relatório. Decido. Analisando a petição de ID. 28881770, verifico que as 

partes entabularam acordo no processo nº. 104664-76.2019.8.11.0041, 

devidamente homologado pelo r. juízo da 4º Vara Esp. de Família e 

Sucessões desta Comarca, no qual acordaram em suspender esta 

demanda executiva pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, além de 

terem avençado a conversão do “valor da execução para o 

correspondente a 09 (nove) salários mínimos”. Pois bem. Denota-se do 

alusivo acordo que restou estabelecido que as partes “...convencionam a 

suspensão da mesma pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, a contar 

desta data”, todavia, é necessário salientar que àquele r. juízo, não detém 

competência para deliberar em demandas com tramitação em outra 

unidade judiciária. Por outro lado, no tocante aos demais termos da 

referida avença, notadamente no que atine a presente execução, 

vislumbro que, o acordo homologado, abrangeu o débito relativo ao 

presente feito, restando definido pelas partes novos critérios para a 

cobrança do débito alimentar, ou seja, o título executivo oriundo deste 

juízo, perdeu a sua eficácia, eis que foi substituído pelo título gerado em 

decorrência da homologação da referida avença. Isso, pois, a dívida 

existente neste juízo foi suprimida ao ser renegociada e convertida em um 

novo débito com novos critério de atualização (com base no salário 

mínimo), o qual, inclusive, sequer está vencido, eis que as partes 

pactuaram a suspensão da sua exigibilidade pelo lapso de 24 meses, de 

maneira que a aludida avença homologada pelo ínclito magistrado da 4º 

Vara Esp. de Família e Sucessões desta Comarca, no processo nº. 

104664-76.2019.8.11.00416, passa a ser o título executivo judicial exigível 

em caso de eventual descumprimento do convencionado naquele 

processo, substituindo o título judicial objeto deste feito executivo. Diante 

do exposto, vislumbro a perda superveniente do interesse de agir para 

fins de prosseguimento desta ação, devendo o feito ser extinto. Ademais, 

não se pode olvidar que o interesse de agir deve estar presente não só no 

ato de instauração do processo, mas também no momento em que se julga 

o mérito da causa. Segundo o mestre Humberto Theodoro Júnior, in Curso 

de Direito Processual, v. 1. Rio de janeiro: Forense, 1999, p. 314, "Quer 

isto dizer que, se existirem ao tempo da formação da relação processual, 

mas desaparecerem ao tempo da sentença, o julgamento deve ser de 

extinção do processo por carência de ação, sem apreciação do mérito". 

Foi exatamente o que ocorreu no presente feito, pois, em decorrência da 

homologação do acordo nos autos mencionados, o qual abrangeu o débito 

exequendo nesta demanda, houve a perda superveniente do objeto da 

presente execução. Assim, eventual descumprimento do acordo realizado 

pelas partes no tocante ao débito exequendo, que outrora era objeto de 

execução nestes autos, deverá ser cobrado no processo 

nº.104664-76.2019.8.11.0041, que tramitou perante o juízo da 4º Vara 

Especializada de Família e Sucessões desta Comarca. Ante o exposto, 

JULGO E DECLARO EXTINTA a presente ação, sem resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 485, inciso VI, combinado com o artigo 354, 

ambos do Novo Código de Processo Civil. Ciência ao Ministério Público. 

Condeno, pro rata, os exequentes e executado, ao pagamento das custas 

e despesas processuais, bem assim honorários de sucumbência, nos 

termos fixados na decisão de ID 22891877, todavia, suspensa a 

exigibilidade em decorrência da gratuidade da justiça vindicada, a qual, por 

preencherem os requisitos legais, ora defiro. Sem prejuízo, diante da 

renúncia apresentada pelos causídicos da parte exequente no ID. 

29185422, determino que se intimem os exequentes, pessoalmente, para 

que regularizem a representação processual no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob as penas da lei. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Preclusa a 

via recursal, arquivem-se os presentes autos, com as devidas anotações 

e baixas de estilo. Cuiabá/MT, 03 de março de 2020. Elza Yara Ribeiro 

Sales Sansão Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1060030-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MG CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS INCORPORADORA E 

CONSULTORIA DE OBRAS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DO MUNICIPIO DE 

CUIABA (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: 

"Nestas condições, preenchidos os requisitos do art. 7º, inciso III da Lei nº 

12.016/2009, DEFIRO o pedido liminar e, via de consequência, determino à 

autoridade coatora liberar os autos de conclusão total (Habite-se) do 

imóvel matrícula 104.026, do 5º Serviço Notarial e Registral de imóveis da 

Comarca de Cuiabá-MT, Lote 23 da Quadra 32, loteamento Chácara São 

José, sem vinculação ao recolhimento dos valores a título de ISSQN, bem 

como se abstenha da cobrança do valores referente ao ISS sobre o 

imóvel ou de inscrever em certidões da dívida ativa, até julgamento de 

mérito, 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. Cumpra-se por 

Oficial de Justiça Plantonista. Intime-se. Às providências. Cuiabá, 18 de 

dezembro de 2019. ONIVALDO BUDNY Juiz de Direito"

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1060033-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MG CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS INCORPORADORA E 

CONSULTORIA DE OBRAS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DO MUNICIPIO DE 

CUIABA (IMPETRADO)
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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: 

"Nestas condições, preenchidos os requisitos do art. 7º, inciso III da Lei nº 

12.016/2009, DEFIRO o pedido liminar e, via de consequência, determino à 

autoridade coatora liberar os autos de conclusão total (Habite-se) do 

imóvel matrícula 104.025, do 5º Serviço Notarial e Registral de imóveis da 

Comarca de Cuiabá-MT, Lote 22 da Quadra 32, loteamento Chácara São 

José, sem vinculação ao recolhimento dos valores a título de ISSQN, bem 

como se abstenha da cobrança do valores referente ao ISS sobre o 

imóvel ou de inscrever em certidões da dívida ativa, até julgamento de 

mérito, 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. Cumpra-se por 

Oficial de Justiça Plantonista. Intime-se. Às providências. Cuiabá, 18 de 

dezembro de 2019. ONIVALDO BUDNY Juiz de Direito"

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1003682-39.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE OAB - MT6057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILMO SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Nestas condições, presentes os requisitos 

do art. 7º, inciso III da Lei nº 12.016/2009, DEFIRO o pedido liminar e 

determino a suspensão da exigibilidade do crédito tributário constante na 

Cobrança Administrativa nº 782944/1611/68/2019, nos termos do art. 151, 

IV do CTN, 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.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1039314-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARISA ALVES DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR PRESIDENTE DO DETRAN - MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

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, CONCEDO A 

SEGURANÇA e JULGO EXTINTO com resolução do mérito o presente feito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC, confirmando a liminar anteriormente 

deferida para que a Autoridade Impetrada proceda a liberação e 

licenciamento do automóvel RENAULT CLIO EXP1016VH (Importado), 

ano/modelo 2013/2014, placa OBQ8458, cor BRANCA, para o ano de 

2018, sem a exigência do pagamento prévio das multas. 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: 1007290-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES DE OLIVEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIVID MARQUES DA LUZ OAB - MT26135/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DETRAN MT (IMPETRADO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (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, CONCEDO 

PARCIALMENTE A SEGURANÇA e JULGO EXTINTO com resolução do 

mérito o presente feito, nos termos do art. 487, I, do CPC, confirmando, em 

parte, a liminar anteriormente deferida para que a Autoridade Impetrada 

proceda a liberação e licenciamento do automóvel NISSAN/FRONTIER SL 

4X4 (Nacional), ano/modelo 2014/2015, placa OOE9017, cor BRANCA, 

para o ano de 2019, sem a exigência do pagamento prévio das seguintes 

m u l t a s :  P . C U I A B Á - 2 9 0 6 7 0 - E 4 3 0 5 6 2 8 9 7 - 7 4 6 3 / 0 0 , 

P . C U I A B Á - 2 9 0 6 7 0 - F 4 3 1 0 8 9 9 2 6 - 7 4 5 5 / 0 0 , 

P . C U I A B Á - 2 9 0 6 7 0 - E 4 3 0 5 2 4 6 1 4 - 7 4 5 5 / 0 0 , 

P . C U I A B Á - 2 9 0 6 7 0 - P 4 3 0 0 6 2 9 0 8 - 5 1 8 5 / 0 1 , 

P . C U I A B Á - 2 9 0 6 7 0 - L 4 3 0 8 3 6 4 6 4 - 7 4 5 5 / 0 0 , 

P . C U I A B Á - 2 9 0 6 7 0 - F 4 3 0 8 5 6 8 4 0 - 7 4 5 5 / 0 0 , 

P . C U I A B Á - 2 9 0 6 7 0 - F 4 3 0 8 3 1 4 8 1 - 6 0 5 0 / 0 3 , 

P . V . G R A N D E - 2 9 1 6 7 0 - T 0 0 0 0 3 2 3 1 0 - 5 4 5 2 / 0 1 , 

P . V . G R A N D E - 2 9 1 6 7 0 - T 0 0 0 0 1 6 4 4 9 - 5 1 8 5 / 0 1 , 

P . V . G R A N D E - 2 9 1 6 7 0 - V G A 0 0 4 5 3 2 4 - 5 1 8 5 / 0 1 , 

D E T R A N - 1 1 1 1 0 0 - B P M 0 2 9 4 8 9 0 - 7 3 6 6 / 0 2 , 

D E T R A N - 1 1 1 1 0 0 - B P M 0 2 6 2 2 1 8 - 7 3 6 6 / 0 2 , 

D E T R A N - 1 1 1 1 0 0 - B P M 0 2 2 3 6 9 6 - 7 3 6 6 / 0 2 , 

D E T R A N - 1 1 1 1 0 0 - B P M 0 2 0 0 7 7 3 - 5 1 8 5 / 0 1 , 

P . R O N D O - 2 9 1 5 1 0 - R M T 0 6 4 0 5 4 4 - 7 4 5 5 / 0 0  e 

P.RONDO-291510-RMT0641527-7455/00. 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: 1044813-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR GOETTERT (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LUCIANA BRANDAO OAB - MT13815-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS 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, CONCEDO 

PARCIALMENTE A SEGURANÇA e JULGO EXTINTO com resolução do 

mérito o presente feito, nos termos do art. 487, I, do CPC, confirmando, em 

parte, a liminar anteriormente deferida para que a Autoridade Impetrada 

proceda a liberação e licenciamento do caminhão VW/24.250 CNC 

6X2(Nacional), ano/modelo 2006/2007, placa MML5080, cor BRANCA, para 

o ano de 2018, sem a exigência do pagamento prévio da seguinte multa: 

DETRAN-111100-BPM0346081-5282/00. 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: 1042593-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO MARQUES GOMES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN FRAGA DE CASTRO OAB - MT20935-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (IMPETRADO)

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (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, CONCEDO 

PARCIALMENTE A SEGURANÇA e JULGO EXTINTO com resolução do 

mérito o presente feito, nos termos do art. 487, I, do CPC, confirmando, em 

parte, a liminar anteriormente deferida para que a Autoridade Impetrada 

proceda a liberação e licenciamento do automóvel RENAULT/DUSTER 16 E 

4X2 (Nacional), ano/modelo 2015/2016, placa QBV6660, cor PRATA, para 

os anos de 2017 e 2018, sem a exigência do pagamento prévio das 

segu in tes  mu l tas :  P .CUIABÁ-290670-SG00253135-7455 /00 , 

P.CUIABÁ-290670-SG00296366-6050/03, P.CUIABÁ-290670-BBB178777 

- 5 5 4 1 / 0 4 ,  P . C U I A B Á - 2 9 0 6 7 0 - S G 0 0 2 9 9 8 0 2 - 7 4 5 5 / 0 0 , 

P . C U I A B Á - 2 9 0 6 7 0 - S G 0 0 3 1 0 2 3 7 - 5 6 7 3 / 0 2 , 

P . C U I A B Á - 2 9 0 6 7 0 - S G 0 0 3 5 5 9 6 6 - 7 4 5 5 / 0 0 , 

P . C U I A B Á - 2 9 0 6 7 0 - C B A 0 0 0 8 1 6 0 - 5 5 4 1 / 0 4 , 

P . C U I A B Á - 2 9 0 6 7 0 - E 4 3 0 4 1 9 9 7 4 - 7 4 5 5 / 0 0 , 

P . C U I A B Á - 2 9 0 6 7 0 - A A A 0 0 1 9 1 7 7 - 5 5 5 0 / 0 0 , 

P . C U I A B Á - 2 9 0 6 7 0 - L 4 3 0 8 5 9 7 6 4 - 7 4 5 5 / 0 0 , 

P . C U I A B Á - 2 9 0 6 7 0 - P 4 3 0 0 2 3 4 9 8 - 5 4 5 2 / 0 6 , 

P . C U I A B Á - 2 9 0 6 7 0 - S E 0 0 0 3 0 8 0 3 - 7 5 8 7 / 0 0  e 

P.V.GRANDE-291670-VGA0004407-5185/01. 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: 1004704-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEY APARECIDA GADOTTI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABEL ALBINO DE ARRUDA OAB - MT13602-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Presidente 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, CONCEDO 

PARCIALMENTE A SEGURANÇA e JULGO EXTINTO com resolução do 

mérito o presente feito, nos termos do art. 487, I, do CPC, confirmando, em 

parte, a liminar anteriormente deferida para que a Autoridade Impetrada 

proceda a liberação e licenciamento do automóvel TOYOTA/ETIOS HB X 

(Nacional), ano/modelo 2014/2015, placa QBB4921, cor CINZA, para o ano 

de 2019, sem a exigência do pagamento prévio das seguintes multas: 

P . C U I A B Á - 2 9 0 6 7 0 - F 4 3 1 0 9 6 1 8 0 - 7 4 6 3 / 0 0 , 

P . C U I A B Á - 2 9 0 6 7 0 - L 4 3 0 9 2 4 6 4 6 - 7 4 5 5 / 0 0 , 

P . C U I A B Á - 2 9 0 6 7 0 - F 4 3 1 1 0 1 7 9 2 - 7 4 6 3 / 0 0 , 

P . C U I A B Á - 2 9 0 6 7 0 - F 4 3 1 1 0 1 7 9 3 - 7 4 5 5 / 0 0  e 

P.CUIABÁ-290670-F431116398-7463/00. 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: 1029406-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA APARECIDA DO ESPIRITO SANTO SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIELIA CONCEICAO OLIVEIRA FARAH OAB - MT17186-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Diante do exposto, CONCEDO 

PARCIALMENTE A SEGURANÇA e JULGO EXTINTO com resolução do 

mérito o presente feito, nos termos do art. 487, I, do CPC, confirmando a 

liminar anteriormente deferida para que a Autoridade Impetrada proceda a 

liberação e licenciamento da motocicleta CG 150 TITAN ESD(Nacional), 

ano/modelo 2008/2008, placa NJG7083, cor VERMELHA, para o ano de 

2018, sem a exigência do pagamento prévio das multas. 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1060136-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Município de Gaúcha do Norte (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARINE MINUZI OAB - MT0014631A (ADVOGADO(A))

JOSE EDUARDO DE ANDRADE SANTOS OAB - MT25587/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Diante do exposto, com fundamento no art. 

64, §1°, do CPC e art. 2° da Resolução n° 023/2013/TP, DECLARO a 

incompetência absoluta deste Juízo, e DECLINO, ex officio, do 

processamento e julgamento desta demanda, determinando a sua remessa 

ao Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal. Intime-se o 

exequente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009167-20.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORDAN BENEDITO RAZZINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA JANCZESKI BORCK OAB - MT26471/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (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:Diante do exposto, com fundamento no art. 

64, §1°, do CPC e art. 2° da Resolução n° 023/2013/TP, DECLARO a 

incompetência absoluta deste Juízo, e DECLINO, ex officio, do 

processamento e julgamento desta demanda, determinando a sua remessa 

ao Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal. Intime-se o 

requerente. Às providências. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1028538-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DE RESENDE SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO EULLER BARROS ROCHA OAB - MT12140-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

GERENCIA DO CONTA CORRENTE FISCAL DA SEFAZ 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:Pelo exposto, revogo a liminar deferida no 

Id. 21992229 e DENEGO A ORDEM, julgando 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 e honorários. Transitada esta em 

julgado certifique-se e arquive-se com as devidas baixas. P.R.I.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1009418-38.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTACAO EMPORIO E RESTAURANTE LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVEIRA OAB - MT12963-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Posto isto, DECLINO da competência e 

DETERMINO a remessa dos presentes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso para processar e julgar a presente ação, 

consignando as nossas homenagens. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006063-20.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IDELSON ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CICERO RODRIGUES DA SILVA OAB - MT17517-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MARCOS MALDONADO DE PADUA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Diante do exposto, com fundamento no art. 

64, §1°, do CPC e art. 2° da Resolução n° 023/2013/TP, revogo a decisão 

anterior, DECLARO a incompetência absoluta deste Juízo e DECLINO do 

processamento e julgamento desta demanda, determinando a sua remessa 

ao Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal. Intime-se a 

requerente. Às providências. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1056860-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VASQUE TRANSPORTES LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE CARPINE FAVINI OAB - MT0011585A (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: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.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1017261-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DE JESUS LIMA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDER MARTINS BERNARDES OAB - MT15604-O (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)

Magistrado(s):

MURILO MOURA MESQUITA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 
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FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1017261-59.2017.8.11.0041 

IMPETRANTE: TEREZINHA DE JESUS LIMA IMPETRADO: DIRETOR DETRAN 

MT Vistos etc. Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar 

impetrado por TEREZINHA DE JESUS LIMA, contra suposto ato ilegal 

perpetrado pelo DIRETOR GERAL DO DETRAN DO ESTADO DE MATO 

GROSSO. A impetrante aduziu que foi negado o licenciamento de seu 

veículo sob o argumento de que consta gravame no registro do carro, os 

quais devem ser baixados. Destacou que os impostos e taxas relativos ao 

seu veículo estão quitados. No mérito, requer a concessão da segurança 

para o licenciamento do seu veículo sem a vinculação à baixa do gravame. 

Com a inicial vieram documentos. A liminar pleiteada foi deferida na 

decisão de movimentação Id. 8273014. O Detran-MT apresentou 

informações na movimentação de Id. 9627000, aduzindo: i) a inviabilidade 

da via eleita, porquanto a demonstração do suposto direito líquido e certo 

demandaria dilação probatória; e ii) a ausência de prova pré-constituída do 

direito da impetrante. No mérito, requereu a denegação da ordem 

mandamental e a revogação da liminar. O Ministério Público declinou da 

sua atribuição no presente feito (Id. 9663109). É o relatório. DECIDO. 

Assim dispõe 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 de Hely Lopes Meirelles 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 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 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. Feita esta ligeira digressão, passo à análise das 

preliminares. Em suas informações, a autoridade coatora arguiu duas 

preliminares, cujos fundamentos coincidem e se resumem inexistência de 

prova pré-constituída. Com efeito, o mandado de segurança não admite 

dilação probatória, o que é indispensável para a aferição da legalidade ou 

ilegalidade das autuações trânsito, mas, no caso em exame, não há pedido 

para declaração de nulidade de gravame pendente, tratando-se, apenas, 

de pedido para o reconhecimento da ilegalidade do condicionamento do 

licenciamento do veículo à baixa de tal gravame. Deste modo, mostra-se 

escorreita a via da ação mandamental, de forma que REJEITO as 

preliminares. Passo a análise do mérito. Assim dispõe o art. 131, §2º, do 

Código de Trânsito Brasileiro, in verbis: Art. 131. O Certificado de 

Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao 

Certificado de Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo 

CONTRAN. § 1º O primeiro licenciamento será feito simultaneamente ao 

registro. § 2º O veículo somente será considerado licenciado estando 

quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e 

ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade 

pelas infrações cometidas. (Vide ADIN 2998) § 3º Ao licenciar o veículo, o 

proprietário deverá comprovar sua aprovação nas inspeções de 

segurança veicular e de controle de emissões de gases poluentes e de 

ruído, conforme disposto no art. 104. Neste contexto, da literal redação do 

mencionado artigo, infere-se que não há previsão legal para o 

condicionamento da expedição do certificado de licenciamento anual à 

baixa de gravame (§2º). A propósito. DIREITO PÚBLICO – MANDADO DE 

SEGURANÇA – IMPEDIMENTO AO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO EM FACE 

DE ANOTAÇÃO DE GRAVAME DE FINANCIAMENTO, COM CLÁUSULA DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – APELAÇÃO DO IMPETRADO – RECURSO QUE 

NÃO ENFRENTA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - FALTA DE 

PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL – Razões 

recursais que não guardam pertinência com os fundamentos da sentença 

recorrida – Afronta ao princípio da dialeticidade, insculpido no artigo 1.010, 

II, do N.C.P.C. – Ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade 

recursal – Recurso não conhecido. DIREITO PÚBLICO – MANDADO DE 

SEGURANÇA – IMPEDIMENTO AO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO EM FACE 

DE ANOTAÇÃO DE GRAVAME DE FINANCIAMENTO, COM CLÁUSULA DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA CONCESSIVA 

DA SEGURANÇA – MANUTENÇÃO – Direito líquido e certo do impetrante 

em poder licenciar seu veículo, eis que não há impedimento legal por conta 

de gravame de financiamento com cláusula de alienação fiduciária. 

Manutenção da sentença concessiva da segurança – Recurso voluntário 

não conhecido e reexame necessário desprovido. (TJSP - Apelação / 

Remessa Necessária 1004007-29.2018.8.26.0053; Relator (a): Antonio 

Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Público; Foro Central - 

Fazenda Pública/Acidentes - 14ª Vara de Fazenda Pública; Data do 

Julgamento: 18/09/2019; Data de Registro: 19/09/2019) Diante do exposto, 

CONCEDO A SEGURANÇA e JULGO EXTINTO com resolução do mérito o 

presente feito, nos termos do art. 487, I, do CPC, confirmando a liminar 

anteriormente deferida para determinar que a Autoridade Impetrada 

proceda ao licenciamento anual do veículo Marca/Modelo GM Prisma Max, 

Placa NIZ 4992, RENAVAM 952750007, referente ao ano de 2017, 

independentemente da baixa de gravames. 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. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. MURILO 

MOURA MESQUITA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1021834-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BAZILEU TOLENTINO DE NOVAES NETO - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABEL ALBINO DE ARRUDA OAB - MT13602-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Presidente Detran MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

MURILO MOURA MESQUITA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1021834-09.2018.8.11.0041. 

IMPETRANTE: BAZILEU TOLENTINO DE NOVAES NETO - ME IMPETRADO: 

PRESIDENTE DETRAN MT Vistos etc. Trata-se de mandado de segurança 

com pedido de liminar impetrado por BAZILEU TOLENTINO DE NOVAES 

NETO - ME, contra suposto ato ilegal perpetrado pelo DIRETOR 

PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO 

DO MATO GROSSO DETRAN-MT. A impetrante aduz que está sendo 

impedida de proceder ao licenciamento do veículo por ordem da autoridade 

coatora que exige para tal procedimento o prévio pagamento das multas 

das quais não teria sido notificada. No mérito, requer a concessão da 

segurança para “1- conceder a segurança definitiva nos termos em que 

esse Mandado de segurança [...], determinando que a Autoridade Coatora 

cesse de condicionar o licenciamento e transferência do veículo ao 

pagamento das multas”; e 2- que, “sejam declaradas nulas as multas”. 

Com a inicial vieram documentos. A liminar pleiteada foi deferida na 

decisão de movimentação Id. 14319572. O Detran/MT apresentou 

informações na movimentação de Id. 20080728, aduzindo: i) a inviabilidade 

da via eleita, pois a declaração de nulidade da autuação demanda dilação 

probatória; ii) a ausência de prova pré-constituída do direito da impetrante; 

iii) a ilegitimidade passiva do Detran/MT, pois as multas combatidas teriam 

sido autuadas pela Prefeitura de Cuiabá; e iv) a incompetência da justiça 

estadual, pois as multas combatidas teriam sido aplicadas pelo DNIT e 

demais Estados. No mérito, requereu a denegação da ordem mandamental. 

O Ministério Público manifestou pelo acolhimento da preliminar de 

incompetência do Juízo e, subsidiariamente, pela denegação da segurança 

(Id. 14625699). É o relatório. DECIDO. Assim o dispõe 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 de Hely Lopes 

Meirelles é: Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua 
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existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no 

momento da impetração. Por 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 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. Feita esta ligeira digressão, passo à análise das preliminares. 

Aduz a autoridade coatora que a via eleita pela impetrante não é viável ao 

fim postulado, uma vez que a declaração de nulidade das autuações 

demanda dilação probatória, o que não é cabível em sede de mandado de 

segurança. Com efeito, o mandado de segurança não admite dilação 

probatória, o que é indispensável para a aferição da legalidade ou 

ilegalidade das autuações de trânsito, mas, no caso em exame, o pedido 

não se restringe a declaração de ilegalidade das autuações, existindo, 

também, o pedido de confirmação da liminar para declarar ilegal o 

condicionamento do licenciamento ao pagamento de multas das quais não 

teria sido notificada. O Mandado de Segurança protege direito líquido e 

certo, escorado em prova pré-constituída, sob pena de exclusão do 

âmbito do writ. Vejamos: “O direito que dependa de dilação probatória está 

excluído do âmbito do writ” (RSTJ 110/142)”. (in CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL e Legislação Processual em Vigor – Theotonio Negrão – Editora 

Saraiva – 35ª edição – 2003 – p. 1665). Nesse sentido, orienta a 

jurisprudência: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE 

SEGURANÇA – LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – EXIGÊNCIA DE PRÉVIO 

PAGAMENTO DE MULTAS – ILEGALIDADE - DECLARAÇÃO DE NULIDADE 

DAS MULTAS – IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE DILAÇÃO 

PROBATÓRIA. SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE, TÃO SOMENTE PARA 

POSSIBILITAR A OBTENÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO 

INDEPENDENTEMENTE DO PAGAMENTO DAS MULTAS . “É ilegal a 

exigência do prévio pagamento de multa para o licenciamento e 

transferência de veículo quando não verificado o requisito da dupla 

notificação. Recurso não provido.” (Ap, 41097/2013, DES. LUIZ CARLOS 

DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 14/10/2014, 

Data da publicação no DJE 23/10/2014). “A discussão quanto à legalidade 

ou não de multas de trânsito deve se dar pelas vias ordinárias por 

necessidade de dilação probatória para apurar se o ato administrativo está 

ou não revestido de ilegalidade, o que é vedado na via estreita do 

mandado de segurança. (...).” (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, Reexame 

Necessário 6315/2011, relator Desembargador José Silvério Gomes, 

julgamento em 16/8/2011).”. (ReeNec 127259/2014, DESA. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

01/09/2015, Publicado no DJE 10/09/2015). Assim, patente está a falta de 

interesse processual da impetrante em relação ao pedido de cancelamento 

das multas, uma vez que não utilizou o meio processual necessário e 

adequado à tutela da pretensão vindicada. Desta forma, ACOLHO, em 

parte, a preliminar de inviabilidade da via eleita pela necessidade de 

dilação probatória, no tocante ao pedido de cancelamento das multas. 

Afirma, ainda, o impetrado que a via eleita pela impetrante é inviável, uma 

vez que ausente a prova pré-constituída do direito invocado. Tal arguição 

se confunde com o mérito da ação e com ele será analisado. Aduz o 

impetrado, por derradeiro, a sua ilegitimidade passiva em relação às multas 

aplicadas pela prefeitura de Cuiabá, bem como a incompetência da Justiça 

Estadual do Estado de Mato Grosso, no que concerne às multas aplicadas 

pelo DNIT e por outros Estados da federação. É sabido que falece 

competência a Justiça Estadual de Mato Grosso para apreciar multas 

aplicadas por autoridades de outro Unidade Federada e por autoridades 

federais, o que coaduna, em parte, com o caso em questão, já que a maior 

parte das multas incidentes no prontuário do veículo da autora foram, 

aplicadas por outros Estados da federação ou pelo DNIT. Sobre o assunto 

manifesta-se o TJ/MT: REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO 

DE SEGURANÇA - DETRAN - CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE 

VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE 

TRÂNSITO - ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA - APLICAÇÃO DE PENALIDADE 

SEM O DEVIDO PROCESSO LEGAL - DUPLA NOTIFICAÇÃO – 

IMPRESCINDIBILIDADE - SÚMULA Nº 312/STJ - NOTIFICAÇÃO 

NÃO-COMPROVADA - INFRAÇÕES DE ORDEM FEDERAL E DE OUTROS 

ESTADOS DA FEDERAÇÃO – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DESTE 

ESTADO - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. (...) Falece 

competência à Justiça Estadual de Mato Grosso para apreciar multa 

aplicada em outra unidade da federação ou por autoridade federal. 

Sentença retificada em parte. (TJ-MT - Remessa Necessária: 

0030173762015811004153112018 MT, Relator: DESA. MARIA EROTIDES 

KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 10/09/2018, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 08/10/2018) Assim, 

as arguições de incompetência da Justiça Estadual e de ilegitimidade 

passiva devem ser acolhidas, em parte, em relação às seguintes multas: 

“DNIT-000300-S003211796-7471/00 – DNIT-000300-D010340384-7463/00 

– DNIT-000300-E028917253-7455/00 – DNIT-000300-E028970816-7455/00 

– DNIT-000300-E031131252-7455/00 – DNIT-000300-D009696604-7463/00 

–  U F : T O - 2 9 7 3 3 0 - R 4 9 0 3 5 2 2 5 1 - 7 4 5 5 / 0 0  – 

D N I T - 0 0 0 3 0 0 - E 0 2 7 6 7 3 0 0 9 - 7 4 5 5 / 0 0  – 

UF:GO-109200-A017650593-5967/00 – UF:GO-109200-A017530289- 

7 2 4 2 / 0 2  –  U F : G O - 1 0 9 2 0 0 - A 0 1 7 6 5 7 4 3 8 - 7 2 4 2 / 0 2  – 

U F : G O - 1 0 9 2 0 0 - A 0 1 7 4 0 7 4 9 6 - 6 2 7 0 / 0 0  – 

U F : G O - 1 0 9 2 0 0 - R 0 1 1 8 6 7 3 7 0 - 7 4 7 1 / 0 0  –  U F : G O - 1 0 9 2 0 0 - 

R011746644-7455/00  –  UF:GO-109200-R011291903-7463/00  – 

U F : S P - 2 6 7 2 3 0 - N 4 3 0 0 0 5 6 3 5 -  5 0 0 2 / 0 0  –  U F : R N - 2 1 7 5 9 0 - R 

0 0 2 0 8 4 3 2 - 7 4 5 5 / 0 0  –  U F : T O - 2 9 7 3 3 0 - R 4 9 0 3 0 6 3 6 0 - 7 4 6 3 / 0 0  – 

U F : R N 2 1 7 7 9 0 - A  1 7 5 9 9 5 2 3 - 5 1 8 5 / 0 1  – 

U F : T O - 2 9 7 3 3 0 - R 4 9 0 2 4 1 7 7 0 - 7 4 5 5 / 0 0  – 

U F : T O - 2 9 7 3 3 0 - R 4 9 0 2 4 1 7 7 1 - 7 4 5 5 / 0 0  – 

U F : T O - 2 9 7 3 3 0 - R 4 9 0 2 4 1 7 7 3 - 7 4 6 3 / 0 0  – 

U F : T O - 2 9 7 3 3 0 - R 4 9 0 2 3 8 5 7 8 - 6 0 5 0 / 0 3  – 

U F : T O - 2 9 7 3 3 0 - R 4 9 0 2 3 8 6 4 8 - 7 4 5 5 / 0 0  – 

U F : T O - 2 9 7 3 3 0 - R 4 9 0 2 2 8 8 5 3 - 7 4 5 5 / 0 0  – 

U F : T O 2 9 7 3 3 0 - R 4 9 0 5 2 0 2 3 9 - 7 4 5 5 / 0 0  – 

U F : G O - 1 0 9 2 0 0 - A 0 2 2 0 8 9 1 6 4 - 6 5 9 9 / 0 2  – 

U F : G O - 1 0 9 2 0 0 - A 0 2 2 0 8 9 1 6 3 - 7 2 4 2 / 0 2  –  U F : R N - 2 1 7 7 9 0 - A 

17599523-5185 /01  –  UF:RN-217590-R 00208432-7455 /00  – 

U F : G O - 1 0 9 2 0 0 - R 0 1 1 2 9 1 9 0 3 - 7 4 6 3 / 0 0  – 

DNIT-000300-D009696604-7463/00 – DNIT-000300-E027673009-7455/00 – 

U F : G O - 1 0 9 2 0 0 - R 0 1 1 2 9 1 9 0 3 - 7 4 6 3 / 0 0  – 

U F : G O - 1 0 9 2 0 0 - R 0 1 1 2 3 9 4 8 6 - 7 4 5 5 / 0 0  – 

UF:TO-297330-R490196489-7463/00 – DNIT-000300-D009696604-7463/00 

–  U F : T O - 2 9 7 3 3 0 - R 4 9 0 2 1 9 5 6 6 - 7 4 6 3 / 0 0  – 

U F : T O - 2 9 7 3 3 0 - R 4 9 0 2 1 9 5 6 8 - 7 4 6 3 / 0 0  – 

U F : T O - 2 9 7 3 3 0 - R 4 9 0 2 1 9 5 8 0 - 7 4 5 5 / 0 0  – 

U F : T O - 2 9 7 3 3 0 - R 4 9 0 2 1 9 6 1 5 - 7 4 6 3 / 0 0  – 

UF:TO-297330-R490219616-7463/00 – DNIT-000300-E027673009-7455/00 

–  U F : T O - 2 9 7 3 3 0 - R 4 9 0 2 2 4 4 4 7 - 7 4 6 3 / 0 0  – 

U F : T O - 2 9 7 3 3 0 - R 4 9 0 2 2 4 4 4 8 - 7 4 6 3 / 0 0  – 

U F : T O - 2 9 7 3 3 0 - R 4 9 0 2 2 4 4 6 2 - 7 4 5 5 / 0 0  – 

U F : T O - 2 9 7 3 3 0 - R 4 9 0 2 2 8 8 5 3 - 7 4 5 5 / 0 0  – 

U F : T O - 2 9 7 3 3 0 - R 4 9 0 2 3 8 5 7 8 - 6 0 5 0 / 0 3  – 

U F : T O - 2 9 7 3 3 0 - R 4 9 0 2 3 8 6 4 8 - 7 4 5 5 / 0 0  – 

U F : T O - 2 9 7 3 3 0 - R 4 9 0 2 4 1 7 7 0 - 7 4 5 5 / 0 0  – 

U F : T O - 2 9 7 3 3 0 - R 4 9 0 2 4 1 7 7 1 - 7 4 5 5 / 0 0  – 

UF:TO-297330-R490241773-7463/00 – DNIT-000300-D010340384-7463/00 

–  U F : G O - 1 0 9 2 0 0 - R 0 1 1 7 4 6 6 4 4 - 7 4 5 5 / 0 0  – 

DNIT-000300-E028917253-7455/00 – DNIT-000300-E028970816-7455/00 – 

U F : G O - 1 0 9 2 0 0 - R 0 1 1 8 6 7 3 7 0 - 7 4 7 1 / 0 0  – 

U F : G O - 1 0 9 2 0 0 - A 0 1 7 4 0 7 4 9 6 - 6 2 7 0 / 0 0  – 

UF:TO-297330-R490306360-7463/00 – DNIT-000300-E031131252-7455/00 

–  U F : G O - 1 0 9 2 0 0 - A 0 1 7 5 3 0 2 8 9 - 7 2 4 2 / 0 2  – 

U F : G O - 1 0 9 2 0 0 - A 0 1 7 6 5 7 4 3 8 - 7 2 4 2 / 0 2  – 

U F : G O - 1 0 9 2 0 0 - A 0 1 7 6 5 0 5 9 3 - 5 9 6 7 / 0 0  – 

UF:SP-267230-N430005635-5002/00 – DNIT-000300-S003211796-7471/00 

–  U F : T O - 2 9 7 3 3 0 - R 4 9 0 3 5 2 2 5 1 - 7 4 5 5 / 0 0  – 

DNIT-000300-S003396110-7471/00.” Já em relação à multa que foi 

aplicada pela prefeitura de Cuiabá/MT, há competência da Justiça Estadual 

para as suas efetivas análises e deliberações, bem como legitimidade 

passiva do Detran/MT para o mandamus. Por oportuno, transcrevo as 

multas que serão objeto de análise por este Juízo: 

P.CUIABÁ-290670-F430804219-6050/03. Portanto, ACOLHO, em parte, as 

preliminares de incompetência da Justiça Estadual por ilegitimidade passiva 

do Detran/MT em relação às multas descritas alhures, que não foram 

aplicadas pelo Estado de Mato Grosso. Passo a análise do mérito. Assim 

dispõe a Súmula 127 do STJ: É ilegal condicionar a renovação da licença 
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de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado. De 

outro lado, os artigos 281 e 282 do Código de Trânsito Brasileiro 

disciplinam o procedimento administrativo necessário para que se legitime 

a aplicação das autuações. Desse modo, o entendimento sedimentado na 

Súmula supracitada, corroborado pela jurisprudência, é de que, caso não 

haja o escorreito procedimento administrativo de aplicação de multas, não 

se pode condicionar o licenciamento do veículo ao adimplemento dos 

valores impostos nas sanções aplicadas. Dito isto, a impetrante alega 

violação ao dever da dupla notificação estabelecido nos artigos 281 e 282 

do Código de Trânsito Brasileiro. De fato, não restou comprovado nos 

autos a regular dupla notificação da impetrante, já que a autoridade 

coatora se resumiu a juntar ao processo o extrato do veículo – DetranNet 

que não demonstra a efetiva notificação em relação multa aplicada pela 

prefeitura de Cuiabá/MT (P.CUIABÁ-290670-F430804219-6050/03), o que 

poderia ter sido feito por meio do aporte de cópia do aviso de recebimento, 

o qual demonstraria a ciência da impetrante. Sobre a falta da efetiva 

notificação do infrator, pela ausência de juntada do aviso de recebimento 

pela autoridade impetrada, assim manifestou-se o Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso no julgamento da Remessa Necessária n. 

00173031920158110002460852017 MT. CONSTITUCIONAL E 

ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO 

DE SEGURANÇA – MULTAS – VINCULAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL 

AO PAGAMENTO DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE DUPLA 

NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR – ILEGALIDADE – SENTENÇA RATIFICADA. É 

ilegal condicionar a renovação do licenciamento e a transferência do 

veículo ao pagamento de multas pendentes, quando não houver provas de 

que a dupla notificação fora realizada. (...) Tais notificações, portanto, 

seja para oferecimento da defesa prévia, seja para apresentação de 

recurso, devem ser devidamente comprovadas com A.R., sob pena de 

nulidade, ou seja, se mostra indispensável porque, é por meio dela, que se 

dá validade ao processo administrativo, quanto à obediência aos princípios 

constitucionais da ampla defesa e do contraditório (TJ-MT - Remessa 

Necessária: 00173031920158110002460852017 MT, Relator: DES. 

MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 03/09/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 14/09/2018) Assim, o 

condicionamento do licenciamento ao pagamento de multas não 

devidamente notificadas, deve ser reconhecido como ilegal. A 

jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica neste 

sentido: REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – 

EMISSÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL CONDICIONADO AO PAGAMENTO 

DE MULTAS – EXIGÊNCIA ILEGÍTIMA QUANDO NÃO SE CUMPRE O 

REQUISITO DA DUPLA NOTIFICAÇÃO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO 

COMPROVADA - ILEGALIDADE – SÚMULAS 172 E 312 DO STJ – 

SENTENÇA RATIFICADA. É manifestamente ilegal exigir o pagamento de 

multas decorrentes de infrações no trânsito para a emissão de 

licenciamento anual, sem a dupla notificação do infrator. (N.U 

1022075-17.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de 

Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 

18/12/2019) CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA 

–LEGITIMIDADE DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO DEMANDADO – VIA 

ADEQUADA – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – NÃO 

EVIDENCIADA – LICENCIAMENTO DO VEÍCULO – EXIGÊNCIA DO 

PAGAMENTO DAS MULTAS – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR 

– ILEGALIDADE – SENTENÇA RATIFICADA. 1. O órgão Estadual de trânsito 

é parte legítima para figurar no polo passivo da ação mandamental, quando 

se trata do condicionamento do licenciamento do veículo ao pagamento 

das multas , o que ocorre no caso. 2. A ação mandamental é cabível 

quando o objeto for a possibilidade de licenciamento de veículo sem o 

pagamento de multas, desde que o impetrante não tenha sido regularmente 

notificado. 3. Nos casos em que os documentos consignados são 

suficientes para corroborar com os fatos narrados, não há falar em 

ausência de provas. 4. Sabe-se que, para exigir o pagamento de multas 

por infrações de trânsito, imperioso que o Órgão Estatal faça as 

notificações do infrator. (N.U 1033931-75.2017.8.11.0041, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA 

RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 

18/11/2019, Publicado no DJE 26/11/2019) Semelhante jurisprudência 

também é predominante no Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL 

CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL CONDICIONAMENTO DA 

RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE VEÍCULO AO PAGAMENTO DE MULTA. 

IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 127/STJ. 1. O acórdão 

recorrido está em sintonia com o entendimento sumulado do Superior 

Tribunal de Justiça de que "É ilegal condicionar a renovação da licença de 

veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado" 

(Súmula 127/STJ). 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp: 1790109 

CE 2019/0001314-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de 

Julgamento: 19/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 

11/03/2019) Ademais, incide no caso, a expressa disposição da Súmula n° 

312 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: Súmula n° 312- No processo 

administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as 

notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. 

Diante do exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA e JULGO 

EXTINTO com resolução do mérito o presente feito, nos termos do art. 487, 

I, do CPC, confirmando, em parte, a liminar anteriormente deferida para 

determinar que a Autoridade Impetrada proceda ao licenciamento do 

automóvel Marca/Modelo 220530-CHEVROLET/S10 LT DD2A (Nacional), 

Fabricação/Modelo 2013/2014, cor BRANCA, placa OBC 0299, Renavam 

n.º 588539155, sem a exigência do pagamento prévio, exclusivamente, da 

seguinte multa: P.CUIABÁ-290670-F430804219-6050/03. 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. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. MURILO 

MOURA MESQUITA Juiz de Direito

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1057999-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEATRICE MARIA REY (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA REY CARVALHO OAB - MT12590-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

diretor de veículos do DETRAN -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: 1) Portanto, pelo exposto, DEFIRO a liminar, 

pelo que DETERMINO que a autoridade coatora emita o Certificado de 

Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) MARCA: FIAT PALIO 

ATTRACT 1.0, Ano fabricação/Ano Modelo: 2016/2016, Placa: QBW1763, 

Chassi: 8AP19627ZG4158332 Renavam: 01089697470, Cor: BRANCA, de 

propriedade da impetrante, referente ao ano/exercício 2019, 

independentemente da baixa do gravame de alienação fiduciária incidentes 

sobre o veículo, desde que não haja outro impedimento, sob pena de 

desobediência. Ressalto que, esta decisão não restringe a negativa da 

liberação do licenciamento caso haja outras pendências administrativas, 

tais como IPVA, Licenciamento e DPVAT. Intime-se. 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 DETRAN-MT (artigo 7º inciso II Lei 12016/09). 

Após, com ou sem manifestação, dê-se vistas ao Ministério Público. 

Cumpra-se, com urgência. 2) Vistos, etc. Há um erro material na decisão 

de ID. 27834468. Por isso, corrijo o erro material constante da decisão, 

pelo que, onde se lê: " veículo (crlv) marca: fiat palio attract 1.0, ano 

fabricação/ano modelo: 2016/2016, placa: qbw1763, chassi: 

8ap19627zg4158332 renavam: 01089697470, cor: branca", leia-se: " 

veículo celta, marca chevrolet, ano 2002, placa jzh 9624, renavam 

778577155, chassi 9bgrd08z02g149344". Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008754-64.2019.8.11.0001

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106884/3/2020 Página 201 de 424



Parte(s) Polo Ativo:

NEVES NETO DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA PELIZER OAB - MT15929-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060128-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON LUCIANO LOURENCO (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.

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023320-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BONATO DE AMORIM OAB - MT18748-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA 

(REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1006630-51.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA RODRIGUES GUSMAO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA LUCI SCHULLER OAB - MT16791-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUIABÁ (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Bandeirantes, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001248-94.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

YURI ALEXSANDRO RAMALHO MIRANDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA ROSSETO SANCHES OAB - MT19142-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora 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.

Intimação Classe: CNJ-106 MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO

Processo Número: 1006643-50.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS FABRICANTES DE PLACAS VEICULARES DO ESTADO 

DO MATO GROSSO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO OLIVEIRA COSTA OAB - BA19309 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Gustavo Reis Lobo de Vasconcellos (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora 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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005044-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SHEILA DE OLIVEIRA ALVES (AUTOR(A))

VALDICLEIA PEDROSA GOUVEIA (AUTOR(A))

SILVANY MACEDO DELGUINGARO (AUTOR(A))

MARCIA DE SOUZA OLIVEIRA (AUTOR(A))

AMANDA DE SOUZA CANDIDO SOBRINHO (AUTOR(A))

MARY GLAYCIANE GULARTE DOS SANTOS (AUTOR(A))

PRICILA DA PENHA DE OLIVEIRA DIGLIO (AUTOR(A))

ROSANGELA CABRAL (AUTOR(A))

JOSE CARLOS MACHADO CUNHA (AUTOR(A))

ADRIELLE SOARES GOMES (AUTOR(A))

SILVANA DA SILVA REIS (AUTOR(A))

JOICE MARIA VASCONCELOS KERSCHNER (AUTOR(A))

PATRICIA RODRIGUES VIEIRA MANTESSO (AUTOR(A))

MARILENE MATOS RODRIGUES (AUTOR(A))

THIAGO ROSSI QUINTINO MENDONCA (AUTOR(A))

GREICE JESUS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

MARILDA DE JESUS ROSA (AUTOR(A))

RODRIGO RODRIGUES (AUTOR(A))

GEICELE GOMES BARBOSA (AUTOR(A))

ZILDA FRANCO DE CARVALHO (AUTOR(A))

ROSANE HOFFMANN DA RUI (AUTOR(A))

SUELY INACIO CARDOSO DE JESUS (AUTOR(A))

MARIA APARECIDA RODRIGUES (AUTOR(A))

PATRICIA CONCEICAO DE AMORIM SILVA (AUTOR(A))

RODOLFO PERES LESSI (AUTOR(A))

EUZIVAINE DA CONCEICAO SILVA (AUTOR(A))

SILVANY SOUZA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

REGINA MARQUES CORDEIRO (AUTOR(A))

VANIA ALVES RODRIGUES (AUTOR(A))

RONILDA WESTPHAL (AUTOR(A))

MAYSA DIVINA ODA UMEBARA (AUTOR(A))

VALERIA DENISE SANTOS (AUTOR(A))

DEIZY FATIMA FERREIRA E SILVA SA (AUTOR(A))

RAQUEL NOGUEIRA SAN MARTIN SILVA COSTA (AUTOR(A))

MARCILENE RODRIGUES GUIMARAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NIVALDO ROMKO OAB - MT9637-O (ADVOGADO(A))

HOSANAN MONTEIRO DE ARRUDA OAB - MT7671-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REU)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1005044-47.2018.8.11.0041. AUTOR(A): ADRIELLE SOARES GOMES, 

AMANDA DE SOUZA CANDIDO SOBRINHO, DEIZY FATIMA FERREIRA E 

SILVA SA, EUZIVAINE DA CONCEICAO SILVA, GEICELE GOMES 

BARBOSA, GREICE JESUS DE OLIVEIRA, JOICE MARIA VASCONCELOS 

KERSCHNER, JOSE CARLOS MACHADO CUNHA, MARCIA DE SOUZA 

OLIVEIRA, MARCILENE RODRIGUES GUIMARAES, MARIA APARECIDA 

RODRIGUES, MARILDA DE JESUS ROSA, MARILENE MATOS RODRIGUES, 

MARY GLAYCIANE GULARTE DOS SANTOS, MAYSA DIVINA ODA 

UMEBARA, PATRICIA CONCEICAO DE AMORIM SILVA, PATRICIA 

RODRIGUES VIEIRA MANTESSO, PRICILA DA PENHA DE OLIVEIRA DIGLIO, 

RAQUEL NOGUEIRA SAN MARTIN SILVA COSTA, REGINA MARQUES 

CORDEIRO, RODOLFO PERES LESSI, RODRIGO RODRIGUES, RONILDA 

WESTPHAL, ROSANE HOFFMANN DA RUI, ROSANGELA CABRAL, SHEILA 

DE OLIVEIRA ALVES, SILVANA DA SILVA REIS, SILVANY MACEDO 

DELGUINGARO, SILVANY SOUZA DE OLIVEIRA, SUELY INACIO 

CARDOSO DE JESUS, THIAGO ROSSI QUINTINO MENDONCA, VALDICLEIA 

PEDROSA GOUVEIA, VALERIA DENISE SANTOS, VANIA ALVES 

RODRIGUES, ZILDA FRANCO DE CARVALHO REU: MATO GROSSO 

GOVERNO DO ESTADO Vistos etc. AMANADA DE SOUZA CÂNDIDO 

SOBRINHO e OUTROS ajuizaram a presente Ação Ordinária com pedido de 

tutela provisória em face do ESTADO DE MATO GROSSO, consoante os 

termos explicitados na exordial. Em apertada síntese, pleiteiam os 

demandantes pela suspensão temporária da divulgação da classificação 

homologada do concurso público regido pelo Edital nº 01/2017. Aduzem 

que foi realizado o concurso público regido pelo Edital nº 01/2017, para o 

provimento de vagas dos cargos de Professor da Educação Básica, 

Técnico Administrativo Educacional e Apoio Administrativo Educacional, 

dividido em quatro etapas, logrando êxito na classificação de todas as 

fases. Narram que o referido edital, por meio da Retificação nº 01, acolheu 

o Decreto nº 2717/2010 que revoga expressamente o limite de 50% 

(cinquenta por cento) de vagas para o cadastro de reserva, ficando 

revogado consequentemente o item 12.3 do edital, que previa a 

classificação dos candidatos aprovados dentro o número de vagas e 

limitação de formação de cadastro de reserva em 50% (cinquenta por 

cento) das vagas por cargo/perfil/município. Afirmam que apesar de 

recepcionar o Decreto nº 2717/2010, o Requerido publicou o edital de 

homologação do certame considerando apenas o quantitativo de vagas 

previsto no edital inaugural aplicando o percentual de 50% (cinquenta por 

cento) do número de vagas para o cadastro de reserva, contrariando a 

Retificação nº 01. Asseguram que estão aptos a figurar na lista 

classificatória tendo em vista que a limitação de 50% (cinquenta por cento) 

do cadastro de reserva é ilegal e deveria ter sido revogado pelo requerido. 

Com a inicial vieram documentos. Os autos foram encaminhados ao juízo 

da 3ª Vara Especializada de Fazenda Pública no id. n. 12043829, tendo em 

conta  a  d is t r ibu ição por  dependênc ia  aos  fe i to  n . 

1002880-12.2018.811.0041; contudo, em decisão proferida no id. n. 

12873940, àquele juízo não vislumbrou nenhuma hipótese de conexão, 

bem como risco de decisão conflitante, devolvendo os autos ao juízo 

natural. É o relatório. Decido. É sabido que para a concessão de 

antecipação dos efeitos da tutela, a legislação de regência impõe a 

comprovação de dois requisitos; o fumus boni juris – que se refere à 

probabilidade do direito invocado – e o periculum in mora – consistente no 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Compulsando os 

autos, convergindo-se à análise dos documentos que embasam o pleito 

inicial, verifico a ausência dos pressupostos necessários ao deferimento 

do pedido nessa fase de cognição não exauriente, precipuamente em 

razão do lapso temporal entre o ajuizamento da demanda e a presente 

data. Conforme relatado pelos autores, a controvérsia está fundada na 

limitação do cadastro de reserva para o certame regido pelo Edital nº 

01/2017. Alegam que o item 12.3 que limita o cadastro de reserva no 

quantitativo de 50% (cinquenta por cento) das vagas, foi revogado pelo 

Decreto nº 2717/2010, e que não poderia ser aplicado no edital de 

homologação do certame como ocorreu no caso em apreço. Destarte, 

resta evidente que se acolhido o pedido de antecipação de tutela, nos 

moldes pleiteado, poderá trazer enormes prejuízos aos demais candidatos 

que participaram do certame e que estão classificados pelo edital de 

homologação. O cerne da questão é a legalidade ou não da limitação do 

cadastro de reserva em 50% (cinquenta por cento) das vagas, porém a 

suspensão do edital de homologação surtiria efeito diverso daquele 

pretendido pelos Requerentes. Saliente-se que ao se inscreverem para o 

referido certame, os autores não questionaram a limitação imposta, 

tampouco a sua inconstitucionalidade. Ex Positis, e por tudo que dos autos 

consta, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada 

postulado pela parte requerente. Ante as especificidades do caso em 

litígio, deixo de designar a audiência de conciliação prevista no art. 334 do 

CPC, determinando seja citada a parte requerida para apresentar resposta 

no prazo legal, devendo constar as advertências previstas no art. 334 do 

CPC. Aportando a resposta, à impugnação no prazo de lei ou, se decorrido 

in albis este, certifique-se e concluso. Por fim, CONCEDO aos autores o 

benefício da assistência judiciária gratuita (art. 98 do CPC). Intimem-se. 

Cite-se. Às providências. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

(assinado digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040548-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MAURO ROMAO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNALDO GONCALVES AGUIAR OAB - MT23875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1040548-17.2018.8.11.0041. AUTOR(A): LUIZ MAURO ROMAO DA SILVA 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de Ação Anulatória 

de Ato Administrativo c/c Reintegração de Aposentadoria por Invalidez 

ajuizada por LUIZ MAURO ROMÃO DA SILVA em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO, consoante os termos explicitados na exordial. Em 

síntese, pleiteia o demandante pela concessão de reintegração ao quadro 

de aposentadoria por invalidez, com efeitos retroativos a 30/11/2016, bem 

como a declaração de nulidade do processo administrativo disciplinar n. 

016/2015, junto a UNISCOR, eis que assegura estar acometido de doença 

mental. Ao final, pugna pela procedência dos pedidos para que o Estado 

seja condenado ao pagamento dos respectivos valores, bem como a 

concessão da gratuidade de justiça. Os autos foram distribuídos em 

24/11/2018 (id. n. 16656405), ao Juízo da 5ª Vara Cível desta Comarca, 

que em decisório do id. n. 16659344, declinou de sua competência para 

uma das Varas de Fazenda Pública desta urbe. É o relatório. Fundamento 

e decido. Inicialmente, faço consignar que passei a jurisdicionar perante 

esta Vara na data 30/01/2020, consoante Portaria n. 84 de 28 de janeiro 

de 2020, o que justifica a prolação de decisão somente nesta data. Em se 

tratando de pedido de tutela de urgência, estabelece o art. 300, do CPC 

que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidencie a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo”. Pelo teor dos argumentos tecidos na exordial, 

acima sintetizados, verifico que não há nos autos prova inequívoca que 

conduza à probabilidade do direito invocado, uma vez que as questões 

suscitadas em sede de antecipação de tutela, referentes à nulidade do 

processo administrativo disciplinar n. 016/2015 visando à reintegração do 

requerente ao quadro de aposentado por invalidez, demanda o direito ao 

contraditório. Ademais, não se vislumbra a possibilidade de perigo de dano 

que justifique o pedido formulado a título de antecipação da tutela e que 

não possa aguardar o julgamento final da presente ação, mesmo porque o 

requerente encontra-se afastado de suas funções desde 07/2017. 

Destarte, diante do contexto fático que se apresenta nos autos, tenho que 

o pleito autoral pode ser analisado quando da prolação da sentença, sem 

que haja prejuízo à parte reclamante. Ex Positis, INDEFIRO o pedido de 

tutela de evidência. DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita à parte 

Requerente, o que faço com escoro no art. 98 do CPC. Cite-se o 

Requerido para, no prazo legal, contestar os presentes autos. Intime-se. 

Às providências. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. (assinado 

digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027307-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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LOCALIZA RENT A CAR SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SIGISFREDO HOEPERS OAB - SC7478 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO (REU)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1027307-73.2018.8.11.0041. AUTOR(A): LOCALIZA RENT A CAR SA REU: 

DEPARTAMENTO DE TRANSITO Vistos etc. LOCALIZA RENT A CAR SA., 

ajuizou a presente Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo 

c/c pedido de tutela cautelar em desproveito do DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (DETRAN/MT), 

consoante os termos explicitados na exordial. Em síntese, sustenta a 

autora ser legítima proprietária do veículo automotor de placa QNA 7373, 

que, consoante narrado, foi objeto de transferência fraudulenta de 

propriedade e também de unidade da Federação, do Departamento 

Estadual de Trânsito de Minas Gerais (DETRAN/MG) para o Departamento 

Estadual de Trânsito de Mato Grosso (DETRAN/MT) e, lado outro, em 

ataque aos fundamentos do ato judicial fustigado, diz ser perfeitamente 

possível a concessão de tutela provisória em face da Fazenda Pública no 

caso sub judice por não importar em ônus financeiro à autarquia 

agravada, tampouco consubstanciar medida irreversível. O pedido inicial 

veio instruído com documentos anexados aos ids. n. 14851059 a 

14851204. Despacho proferido no id. n. 14852360 foi determinado a 

emenda a inicial, tendo em conta a necessidade da inclusão do Estado de 

Mato Grosso no polo passivo da lide. Devidamente intimada, a requerente 

comparece aos autos informando o cumprimento da emenda no id. n. 

15296831. É o necessário. Fundamento e decido. Resta evidente que em 

determinados casos é plenamente possível a antecipação dos efeitos da 

tutela, ainda que a medida seja requerida em face da União, dos Estados, 

do Distrito Federal, dos Municípios ou de suas respectivas autarquias e 

fundações de direito público, ou seja, ainda que a decisão proferida 

contrarie os interesses daqueles que integram o conceito de “Fazenda 

Pública”. Quanto a isso, tranquila é a jurisprudência, in verbis: (…). 3. Não 

há razão para deixar de aplicar, por analogia, o entendimento do STJ 

segundo o qual a lei deve ser interpretada restritivamente, de forma que 

inexiste vedação à antecipação dos efeitos da tutela, nas ações contra a 

Fazenda Pública, quando a questão litigiosa tem por objeto 

restabelecimento de vantagem pecuniária suprimida da folha de 

pagamento do servidor público (…). (STJ, 2ª Turma, Agravo Regimental no 

Recurso Especial nº 1352935/ES, Rel. Min. Herman Benjamin, DJ de 

25/09/2014) A doutrina, por seu turno, não discrepa do entendimento 

jurisprudencial: Atualmente está ultrapassado o entendimento de que 

exista uma vedação generalizada de antecipação de tutela contra a 

Fazenda Pública. Todos os argumentos foram derrubados por argumentos 

doutrinários superiores. (In Manual de Direito Processual Civil, 7ª ed., São 

Paulo: Método, p. 1393) Entrementes, como ocorre com qualquer medida 

provisória, a concessão do pedido de antecipação dos efeitos da tutela 

contra a Fazenda Pública está condicionada a determinados requisitos, 

alguns gerais, outros específicos, e todos estabelecidos em lei, afinal 

razão não há para que assim não o fosse. Os requisitos de natureza 

geral, quais sejam, a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), estão 

previstos no art. 300, do Código Instrumental Civil, vejamos: Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1º Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2º A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. § 3º A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Assim sendo, tendo em mira tal 

dicção legal, ao perlustrar os autos não vislumbro urgência a ponto de não 

se poder aguardar o contraditório, possibilitando um maior amadurecimento 

da questão, até porque, como ressaltou a própria autora, o veículo em 

questão já encontra-se em sua posse há meses. Não bastasse isso, 

ressai da leitura do § 3º, do dispositivo transcrito, que para que sejam 

precipitados no tempo do processo os efeitos materiais da tutela, além de 

ser imprescindível a demonstração do fumus boni iuris e do periculum in 

mora, necessária se faz a possibilidade de reversão da medida, e é 

principalmente (mas não somente) aí que entendo esbarrar a pretensão 

initio littis, eis que não é crível que a requerente alcance o bem da vida 

almejado neste instante processual, que tem por característica marcante o 

juízo fundado em cognição sumária, justamente em razão dos efeitos 

daninhos que a medida pode vir a irradiar in casu. É que além de a 

pretensão de retificação do registro da propriedade do veículo implicar no 

esgotamento do objeto da ação, se deferida, inegavelmente implicará 

também em invasão à esfera jurídica e patrimonial de terceiro que sequer 

integra a relação jurídico-processual, eis que em consulta procedida junto 

ao sistema Renajud, constatou-se que o bem encontra-se em nome de 

HUGO DIAS RAMOS, importando a medida antecipatória em 

consequências de difícil ou mesmo impossível reparação. O terceiro que, 

conforme pesquisa procedida junto ao sistema Renajud, consta como atual 

proprietário do bem em litígio o Sr. HUGO DIAS RAMOS, que, diga-se de 

passagem, nem faz parte do polo passivo da ação, quiçá quanto a 

oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa, e que por certo 

poderia ver sua esfera de direitos invadida sem qualquer aviso prévio 

mesmo sendo pessoa estranha ao feito, o que reputo ser inconcebível 

num ordenamento que se autoproclame democrático de direito. Com efeito, 

à vista disso tenho por prudente o quanto decidido na origem, na linha de 

indeferir a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada initio litis. Soma-se 

ao exposto, ainda, o fato de a própria situação narrada pela autora 

mostrar-se complexa, demandando extensa atividade probatória a fim de 

apurar a verdade dos fatos. Logo, tenho que a demandante não 

comprovara o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão 

da tutela provisória vindicada, notadamente o perigo da demora, havendo, 

em verdade, periculum in mora inverso. A propósito, em caso 

extremamente semelhante ao dos autos, assim decidiu esta egrégia Corte 

de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

ANULAÇÃO DE REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO C/C 

INDENIZAÇÃO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE 

EFEITOS DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO REALIZADA PELO 

DETRAN/GO. PLEITO INDEFERIDO NA ORIGEM. TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA POSTULADA. INVASÃO DE 

ESFERA JURÍDICA DE TERCEIRO AINDA NÃO CITADO NO PROCESSO. 

IMPOSSIBILIDADE. PERICULUM IN MORA INVERSO. 1. A tutela provisória 

de urgência apenas será concedida se observados, concomitantemente, 

os requisitos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, quais 

sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado 

útil do processo, não se olvidando, ainda, que a medida liminar não será 

concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão. 2. A decisão concessiva ou não de tutela de urgência somente 

deve ser reformada no juízo ad quem quando demonstrada flagrante 

abusividade ou ilegalidade, ou, ainda, quando for demonstrada a 

ocorrência de fato novo, o que não se verificou no caso em testilha. 3. No 

caso em exame há, ainda, periculum in mora inverso, ante o grave risco de 

irreversibilidade da medida vindicada. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. (TJGO, 4ª Câmara Cível, Agravo de 

Instrumento nº 5077618-17.2017.8.09.0000, Relª. Desª. Elizabeth Maria da 

Silva, ac. unânime de 26/10/2017, DJ de 26/10/2017) Destarte, diante do 

contexto fático que se apresenta nos autos, tenho que o pleito autoral 

pode ser analisado quando da prolação da sentença, sem que haja 

prejuízo à parte reclamante. Ex Positis, INDEFIRO o pedido de tutela de 

urgência. Em tempo, conforme já explicitado alhures, faz-se necessária a 

inclusão no polo passivo da lide do Sr. HUGO DIAS RAMOS, pessoa na 

qual o veículo encontra-se registrado junto ao DETRAN, razão pela qual 

DEIXO de acolher a emenda realizada no id. n. 15296831, e DETERMINO a 

intimação da autora para proceder a emenda nos termos do art. 321 do 

CPC, sob pena de extinção nos termos do art. 485, III, do CPC. Cumprida a 

emenda, desde já determino a retificação do polo passivo, bem como 

ordeno as CITAÇÕES dos Requeridos para, no prazo legal, contestarem 

os presentes autos. Intime-se. Às providências. Cuiabá/MT, 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
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Processo Número: 1001981-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEBER LUIZ MARQUES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT13555-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

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: 1006560-34.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DOS SANTOS MARQUES 04663749178 (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAYS FERREIRA RANDO OAB - MT25127/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de 

Fazenda (IMPETRADO)

ILUSTRÍSSIMO SENHOR SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos, etc. Ouça-se, em 05 dias, a 

autoridade coatora, sem prejuízo de futura defesa. Intime-se. Cumpra-se, 

com urgência.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1008708-18.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOMICILA AUGUSTA DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA HELENA GIRALDELLI OAB - MT0009141A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COORDENADOR DE APLICAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E 

GESTÃO - SEPLAG (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 02) 

PROCESSO Nº 1003725-73.2020.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de 

Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por DOMICILIA 

AUGUSTA DA SILVA contra ato indigitado coator da lavra do 

COORDENADOR DE APLICAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE 

PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, todos 

qualificados na exordial, objetivando a concessão da medida liminar para o 

fim de que seja determinada a redução da jornada de trabalho da 

Impetrante em 50%, sem compensação de horário e sem prejuízo da sua 

remuneração. Aduz, em síntese, que é servidora pública do Estado de 

Mato Grosso, exercendo o cargo de Nutrição Escolar/Merendeira, lotada 

na Secretaria de Estado de Educação há quase 20 (vinte) anos. Relata 

que sua filha, Gisele Cristina Basto da Silva, é portadora de doença 

crônica incurável, incapacitante, que a assola física e mentalmente, 

necessitando, portanto, de cuidados auxiliares durante 24 (vinte e quatro) 

horas diárias, pois não é capaz de gerir sua própria vida e de exercer 

autocuidado. Assevera que tem experimentado extrema dificuldade em 

encontrar cuidadores para sua filha enquanto trabalha fora, tendo 

solicitado administrativamente à autoridade Impetrada que fosse reduzida 

a sua jornada de trabalho, de acordo com sua respectiva lei de carreira, 

para um total de 50% (cinquenta por cento) da carga horária, todavia o 

seu pedido restou indeferido. Pontua que a Lei nº 607/2088 assegura o 

seu direito à redução da carga horária para acompanhar filho com 

deficiência, não lhe restando alternativa senão a impetração do presente 

mandamus para resguardar o seu direito líquido e certo. Escuda a sua 

pretensão à vista dos pressupostos da medida liminar: fumus boni iuris e 

periculum in mora. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. 

À vista da nova legislação que passou a disciplinar o Mandado de 

Segurança (art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009), para a concessão de 

medida liminar, mister a presença dos seguintes requisitos: que os 

fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a 

possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja 

finalmente deferida (periculum in mora). Cumpre salientar que o Mandado 

de Segurança é um remédio constitucional utilizado para proteger direito 

líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém 

sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. 

Como se sabe, a medida liminar não é concedida como antecipação dos 

efeitos da sentença final; é procedimento acautelador do possível direito 

do Impetrante, justificado pela iminência de dano irreversível de ordem 

patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato coator até a apreciação 

definitiva da causa. Assim, o deferimento da liminar em Mandado de 

Segurança visa resguardar “possível direito da Impetrante”, para tanto 

basta a este a apresentação de relevantes fundamentos, assim como a 

possibilidade da ocorrência de dano pelo não acolhimento da medida. Em 

outras palavras, para ser viável sua impetração, 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, 

depender a narrativa de dilação probatória. Como relatado, o presente 

mandamus foi impetrado com a finalidade de obter uma decisão para que 

seja determinada a redução da jornada de trabalho da Impetrante em 50%, 

sem compensação de horário e sem prejuízo da sua remuneração. Em 

análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, 

notadamente os documentos de ID nº 29656645 e seguintes, vislumbro, 

nesta seara de cognição sumária, a presença dos requisitos 

autorizadores da concessão da liminar pleiteada. A Lei Complementar nº 

607/2018 acrescentou o art. 124-A a Lei Complementar nº 04/1990 

(Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso), garantindo 

ao servidor público que tenha cônjuge, filho ou dependente com 

deficiência a redução da sua carga horária em 50% (cinquenta por cento). 

Vejamos o teor do mencionado dispositivo legal: “Art. 124-A Fica 

concedido ao servidor público que tenha cônjuge, filho ou dependente com 

deficiência, redução da jornada de trabalho da respectiva lei de carreira 

em 50% (cinquenta por cento), sem compensação de horário e sem 

prejuízo da remuneração, desde que observados os seguintes requisitos: 

(Acrescentado pela LC 607/18) I - ser titular de cargo efetivo; II - 

comprovar a dependência socioeducacional e econômica da pessoa com 

deficiência; III - não estar no exercício de cargo em comissão ou função 

gratificada. § 1º Fica assegurada a redução da jornada prevista no caput 

deste artigo mediante averiguação por assistente social referente à 

dependência socioeducativa e a realização de avaliação médica pericial, 

nos termos do regulamento. § 2º A redução da jornada prevista no caput 

deste artigo fica estendida enquanto permanecer a necessidade de 

assistência e a dependência econômica da pessoa com deficiência nos 

termos do regulamento. § 3º Fica concedida a redução da jornada prevista 

no caput deste artigo apenas para um dos pais ou responsáveis do 

dependente com deficiência quando ambos forem servidores públicos 

estaduais efetivos. § 4º Fica vedado ao servidor alcançado pela redução 

prevista no caput deste artigo a ocupação de qualquer atividade, 

remunerada ou não, enquanto perdurar a redução”. No caso vertente, 

verifica-se que a Impetrante é genitora da Sr.ª Gisele Cristina Bastos da 

Silva, a qual é pessoa com deficiência e necessita de cuidados especiais 

em período integral, o que a motivou a requerer administrativamente a 

redução de sua carga horária, conforme previsto na Lei nº 04/1990, 

contudo a autoridade Impetrada indeferiu o seu pedido sob a alegação de 

que até o momento não houve regulamentação do art. 124-A, §1º. Ora, em 

que pese à argumentação despendida pela autoridade Impetrada, entendo, 

nesta seara de cognição sumária, que ela não se pautou da razoabilidade 

necessária à prática dos atos administrativos. Pela simples leitura do caput 

do art. 124-A acima transcrito, acrescentado pela Lei Complementar nº 
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607/2018, é possível concluir que a Impetrante faz jus à redução de sua 

carga horária em 50% (cinquenta por cento), tendo em vista que 

preencheu todos os requisitos necessários para a sua aquisição 

previstos nos incisos I a III, conforme se observa nos documentos de ID nº 

29656645 e 29656651. De mais a mais, a lei é clara no sentido de que, 

comprovada a necessidade, o servidor público responsável pelo 

dependente especial terá o direito à redução de 50% (cinquenta por 

cento) da sua jornada de trabalho enquanto perdurar a necessidade. 

Admitir entendimento adverso acarretaria em clara violação ao seu direito 

líquido e certo. Nesse sentido, segue o entendimento da jurisprudência do 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL 

– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE SENTENÇA ULTRA 

PETITA – REJEIÇÃO - SERVIDORA PÚBLICA – FILHO MENOR PORTADOR 

DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (CID F-84) - REDUÇÃO DA 

JORNADA DE TRABALHO SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO - 

POSSIBILIDADE – PREVISÃO LEGAL – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 

607/2018 - SUPERIOR INTERESSE DA CRIANÇA - CONVENÇÃO 

INTERNACIONAL DE DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há que se falar em julgamento ultra petita, tendo em 

vista que o magistrado ao sentenciar a ação, o fez de acordo com a Lei 

Complementar n. 607, de 2 de outubro de 2018, que introduziu o artigo 

124-A, no Estatuto do Servidor, regulamentando a questão posta. 

Comprovada a necessidade de cuidado permanente do menor, a previsão 

legal para a redução na jornada de trabalho contida em Lei Complementar 

Estadual e atendendo ao princípio da máxima proteção à criança com 

deficiência, previsto na Convenção Internacional sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência, deve ser acolhida a pretensão deduzida pela 

requerente”. (N.U 1000945-51.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2019, 

Publicado no DJE 05/12/2019). “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 

– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REDUÇÃO DE 50% DA JORNADA 

DE TRABALHO, SEM PREJUÍZO DE INTEGRAL REMUNERAÇÃO AOS 

SERVIDORES PÚBLICOS RESPONSÁVEIS LEGAIS E QUE CUIDEM 

DIRETAMENTE DE PESSOA COM NECESSIDADE ESPECIAL – DIREITO 

GARANTIDO PELO ART. 139-A DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL 

ACRESCIDO PELA EC Nº 70/2014 - NORMA DECLARADA 

INCONSTITUICIONAL POR ESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA ADI Nº 

140617/2015 – LEI COMPLEMENTAR Nº 607, DE 02 DE OUTUBRO DE 2018 

- D.O. 02.10.18. QUE ACRESCENTA ART. 124-A À LEI COMPLEMENTAR Nº 

04 DE 15 DE OUTUBRO DE 1990 – CONCESSÃO DA REDUÇÃO DE 50% 

DA JORNADA DE TRABALHO AO SERVIDOR PÚBLICO QUE TENHA 

CONJUGE, FILHO OU DEPENDENTE COM DEFICIÊNCIA – RECURSO 

DESPROVIDO. Em que pese reconhecida a inconstitucionalidade do art. 

139-A da Carta Estadual que assegurava o direito à redução de 50% da 

jornada de trabalho ao servidor público responsável por pessoa com 

necessidade especial, foi publicada no dia 02.10.18 a Lei Complementar nº 

607 que acrescentou o art. 124-A à Lei Complementar nº 04/90 [Estatuto 

dos Servidores Públicos Estaduais], concedendo justamente a redução da 

jornada de trabalho em 50% [cinquenta por cento], sem compensação de 

horário, ao responsável do dependente com deficiência. Recurso 

desprovido”. (N.U 0135669-23.2015.8.11.0000, ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 09/10/2018, Publicado no DJE 18/10/2018). Portanto, presentes 

os requisitos autorizadores, impõe-se o deferimento da medida. ISTO 

POSTO, consoante fundamentação supra, DEFIRO A LIMINAR pleiteada 

para determinar à autoridade Impetrada que proceda à redução da jornada 

de trabalho da Impetrante em 50% (cinquenta por cento), sem 

compensação de horário e sem prejuízo da sua remuneração, até ulterior 

decisão de mérito a ser proferida neste writ. Notifique-se a autoridade 

Impetrada enviando-lhe a segunda via da inicial, 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 da Lei nº 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. 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). Intimem-se. Cumpra-se, 

com urgência. Cuiabá/MT, 02 de março de 2020. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0503705-18.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALDIRENE OLIVEIRA ROSENDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS OLIVEIRA SANTOS OAB - MT9101-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO N°.: 0503705-18.2015.8.11.0041 (PJE 

03) Vistos, etc. A vertente ação deveria ter sido, obrigatoriamente, 

proposta perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme a Lei 

Federal n. 12.153/2009 e também pelo que preceitua, expressamente, a 

Resolução n. 04/2014 do E. Pleno do TJMT. Isso porque o valor da causa é 

INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS, único critério que define 

a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, salvo as 

exceções legais. Nesse sentido decidiu recentemente o E. TJMT, no 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016, julgado 

em 28/11/2018, no qual ficou fixada a competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para o processamento e julgamento das ações 

referentes à URV e quaisquer outras cujo valor da causa seja inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e 

da necessidade de se realizar perícia, salvo as exceções contidas na Lei 

Federal n. 12.153/2009. Além do mais, a competência do Juizado 

mencionado é absoluta, ex lege. Assim, torna-se imperioso declinar da 

competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública. Diante 

disso, e considerando que a competência ratione materiae é absoluta, nos 

termos do artigo 43 do CPC, e que pode ser, inclusive, declarada ex officio 

pelo Magistrado, com arrimo no art. 2º da Lei n. 12.153/2009, artigos 1º, 

§1º, incisos IX e X, e 2º, ambos da Resolução n. 004/2014/TP, bem como 

com amparo na Portaria n. 635/2015-PRES. e no Ofício Circular n. 

356/2018-DAPI-CGJ, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor do Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Capital de Cuiabá para a análise e 

julgamento da presente ação. Intime-se. Cumpra-se, com urgência. 

Cuiabá/MT, 03 de março de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003045-30.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA DAS GRACAS DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

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 1003045-30.2016.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação 

de Obrigação de Não Fazer c/c Repetição de Indébito proposta por 

VALERIA DAS GRAÇAS DE PAULA E SOUZA em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO e do MT PREV, todos devidamente qualificados, onde 

objetiva a procedência dos pedidos para que seja determinado aos 

Requeridos que se abstenham de incluir verbas de caráter indenizatório e 

eventual na base de cálculo da contribuição previdenciária dos 

servidores, bem como que sejam condenados ao ressarcimento das 

contribuições previdenciárias pagas indevidamente sobre as verbas 

indenizatórias. Deu à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). Em 

síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. A vertente ação 

deveria ter sido, obrigatoriamente, proposta perante o Juizado Especial da 

Fazenda Pública, conforme a Lei Federal nº 12.153/2009 e também pelo 

que preceitua, expressamente, a Resolução nº 04/2014 do E. Pleno do 

TJMT. Isso porque o valor da causa é INFERIOR A 60 (SESSENTA) 

SALÁRIOS MÍNIMOS, único critério que define a competência do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, salvo as exceções legais. Nesse sentido 

decidiu recentemente o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, julgado 

em 28.11.2018, no qual ficou fixada a competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para o processamento e julgamento das ações 

referentes à URV e quaisquer outras cujo valor da causa seja inferior a 60 
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(sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e 

da necessidade de se realizar perícia, salvo as exceções contidas na Lei 

Federal nº 12.153/2009. Além do mais, a competência do Juizado 

mencionado é absoluta, ex lege. Assim, torna-se imperioso declinar da 

competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública. Diante 

disso, e considerando que a competência ratione materiae é absoluta, nos 

termos do artigo 43 do CPC, e que pode ser, inclusive, declarada ex officio 

pelo Magistrado, com arrimo no art. 2º da Lei nº 12.153/2009, arts. 1º, §1º, 

IX e X, e 2º, ambos da Resolução nº 004/2014/TP, bem como com amparo 

na Portaria nº 635/2015-PRES. e no Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ, 

DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor do Juizado Especial da Fazenda 

Pública da Capital de Cuiabá para a análise e julgamento da presente ação. 

Por fim, determino à Secretaria Unificada da Fazenda Pública que proceda 

com a devida baixa definitiva no processo com relação a esta Vara. 

Intimem-se. Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 28 de fevereiro de 

2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1008407-71.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISEU GLADK PETRENKO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR PRESIDENTE DA MATOGROSSO PREVIDENCIA -MTPREV 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA PROCESSO Nº: 1008407-71.2020.8.11.0041 

(PJE 3). Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de 

medida liminar impetrado por ELISEU GLADK PETRENKO contra ato 

indigitado coator da lavra do DIRETOR PRESIDENTE DO MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA - MTPREV, todos devidamente qualificados, objetivando a 

concessão de liminar para que seja determinado a suspensão do ato 

perpetrado pela autoridade indigitada coatora, tendo em vista a ausência 

de apreciação do Processo Administrativo n° 591492/2019, até decisão de 

mérito. Aduz, em apertada síntese, que requereu administrativamente a 

isenção do imposto de renda, contudo até o presente momento o referido 

pedido ainda não fora apreciado, motivo pelo qual impetrara a presente 

demanda para garantir a duração razoável do processo. Escuda a sua 

pretensão à vista dos requisitos da medida liminar: fumus boni iuris e 

periculum in mora. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. 

À vista da nova legislação que passou a disciplinar o Mandado de 

Segurança (art. 7º, inciso III, da Lei nº. 12.016/2009), para a concessão de 

medida liminar, mister a presença dos seguintes requisitos: que os 

fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a 

possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja 

finalmente deferida (periculum in mora). Primeiramente cumpre salientar 

que o Mandado de Segurança é remédio constitucional utilizado para 

proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de 

poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte 

de autoridade. Como se sabe, a medida liminar não é concedida como 

antecipação dos efeitos da sentença final; é procedimento acautelador do 

possível direito do Impetrante, justificado pela iminência de dano 

irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato 

coator até a apreciação definitiva da causa. Assim, o deferimento da 

liminar em Mandado de Segurança visa resguardar “possível direito da 

Impetrante”, para tanto basta a este a apresentação de relevantes 

fundamentos, assim como a possibilidade da ocorrência de dano pelo não 

acolhimento da medida. Em outras palavras, para ser viável sua 

impetração, 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, depender a narrativa de dilação 

probatória. A comprovação dos fatos alegados devem ser feitos de plano, 

razão pela qual o Mandado de Segurança impossibilita a produção da 

prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo. 

Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso mestre Hely 

Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18ª Edição, 

Malheiros Editores, 1997, p. 34/35: “(...) Por 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 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. Por se exigir situações e fatos comprovados de 

plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há 

apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e 

provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do 

Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes 

termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos 

comprovados com a inicial e as informações”. Conforme relatado, busca o 

impetrante que seja determinado a suspensão do ato perpetrado pela 

autoridade indigitada coatora, tendo em vista a ausência de apreciação do 

Processo Administrativo n° 591492/2019, até decisão de mérito Pois bem. 

Analisando detidamente os autos, em juízo de cognição sumária, entendo, 

prima facie, como demonstrada a fundamentação da impetração não só 

pelas alegações da peça vestibular, como também, pela documentação a 

ela acostada. A título de esclarecimento, insta salientar que com a edição 

da Emenda Constitucional nº 45/2004, que instituiu o inciso LXXVIII do art. 

5º da CF, passou a ser considerada garantia constitucional, segundo o 

princípio da eficiência, a razoabilidade da duração dos processos no 

âmbito judicial e administrativo. Assim, vejamos: “LXXVIII a todos, no âmbito 

judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do 

processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. Do 

mesmo modo o artigo 2º da Lei nº 9.784/99, que “Regula o processo 

administrativo no âmbito da Administração Pública Federal”, estabelece, in 

verbis: “Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos 

princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, 

proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança 

jurídica, interesse público e eficiência”. A garantia da razoável duração do 

processo, segundo o princípio da eficiência, agora erigido ao status de 

garantia constitucional é desdobramento do princípio do direito de ação, 

estabelecido no art. 5º, XXXV da Constituição Federal, já que a tutela a ser 

realizada pelo Poder Judiciário deve ser capaz de realizar, eficazmente, 

aquilo que o ordenamento jurídico material reserva à parte, sendo que 

eficaz é a tutela jurisdicional prestada tempestivamente, e não tardiamente. 

Todavia, a busca da celeridade e razoável duração do processo como 

direito fundamental, deve obedecer a uma regularidade temporal, não se 

podendo permitir que a Administração Pública postergue, indefinidamente, 

a conclusão de procedimento administrativo. Com efeito, impõe-se aos 

agentes administrativos o cumprimento estrito do dever de boa 

administração, e que por sua vez não se confunde com uma velocidade 

excessiva, nem com delongas demasiadas, em flagrante desrespeito a 

outros valores constitucional-processuais inerentes ao Estado 

Democrático de Direito. Nesse diapasão, compete à Administração Pública 

organizar o seu sistema de apuração disciplinar de modo que a sua 

jurisdição possa garantir ao peticionante o cumprimento do fundamental 

direito de obter uma decisão definitiva com a duração de tempo razoável, 

observando os princípios do contraditório e da ampla defesa, 

estabelecidos no art. 5º, LV da CF/88. No mesmo sentido, trago à colação 

o entendimento do ilustre doutrinador Hely Lopes Meirelles, in Direito 

Administrativo Brasileiro, 19ª edição, p. 98: “Quando não houver prazo 

legal, regulamentar ou regimental para a decisão, deve-se aguardar por 

um tempo razoável a manifestação da autoridade ou do órgão competente, 

ultrapassado o qual o silêncio da Administração converte-se em abuso de 

poder, corrigível pela via judicial adequada, que tanto pode ser ação 

ordinária, medida cautelar, mandado de injunção ou mandado de 

segurança. Nesse caso, não cabe ao Poder Judiciário praticar o ato 

omitido pela Administração, mas, sim, impor sua prática, ou desde logo 

suprir seus efeitos, para restaurar ou amparar o direito do postulante, 

violado pelo silêncio administrativo”. E, fazendo uma complementação ao 

acima estatuído, o ilustre doutrinador José dos Santos Carvalho Filho, em 

sua obra Manual de Direito Administrativo, Lumen Juris, 2007, p. 24, anota 

que “vale a pena observar, entretanto, que o princípio da eficiência não 

alcança apenas os serviços públicos prestados diretamente à 

coletividade. Ao contrário, deve ser observado também em relação aos 

serviços administrativos internos das pessoas federativas e das pessoas 
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a elas vinculadas”. Nesse contexto, a conclusão ditada pelo princípio da 

eficiência, é que a autoridade Impetrada, no exercício da atividade 

administrativa, devem manifestar-se em tempo razoável acerca do pedido 

dos Impetrantes, não lhe sendo lícito omitir-se ou postergar 

indefinidamente a sua análise, sob pena de abuso de poder, haja vista que 

a ausência de análise do processo administrativo protocolado, se mostram 

letárgicos e despropositados, o que fatalmente fere dispositivo constante 

do provimento nº 56/2014 – CGJ e do artigo 49 da Lei Federal nº 

9.784/1999, que prevê prazo máximo de 60 (sessenta) dias para proferir 

decisão de requerimentos de qualquer espécie. “Provimento nº. 

56/2014-CGJ – considerando as tratativas das comissões de assuntos 

fundiários e registros públicos desta corregedoria geral de justiça sobre a 

necessidade de exigência de carta de anuência e a segurança jurídica 

que ela traz apara problemas de retificação de imóvel rural e averbação 

de georreferenciamento; [...] O prazo para emissão de carta de anuência 

pelo INTERMAT é de 60 (sessenta) dias contados da data de seu 

requerimento, desde que devidamente instruído com os documentos 

exigidos no item 6.3.4.4”. O Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal 

assim dispõe sobre assunto: “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. 

PEDIDO DE CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM PARA FINS DE 

APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE RESPOSTA DA 

ADMINISTRAÇÃO EM PRAZO RAZOÁVEL. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. 

ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍIPIOS DA PROPORCIONALIDADE, 

DA RAZOABILIDADE, DA EFICIÊNCIA E DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO 

PROCESSO. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. 1. Como se trata de 

mandado de segurança impetrado por servidor público civil distrital contra 

ato omissivo do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, 

consubstanciado na ausência de apreciação do requerimento 

administrativo do impetrante, visando a conversão do tempo especial em 

comum para fins de aposentadoria voluntária, deve-se analisar, 

tão-somente, se a autoridade impetrada incidiu na alegada omissão, isto é, 

se a demora é, ou não, razoável. 2. No caso dos autos, a legislação não 

estabelece prazo para a Administração Pública responder requerimento de 

conversão de tempo especial em tempo comum para fins de aposentadoria 

voluntária, razão pela qual o operador do direito, diante da omissão 

legislativa, deve integrar a norma para definir qual seria o prazo adequado. 

3. Nos casos em que a lei não define um prazo para a conclusão do 

processo administrativo, é comum utilizar-se, por analogia, do prazo de 30 

(trinta) dias, previsto no artigo 173 da Lei Complementar Distrital n.º 

840/2011, e no artigo 49 da Lei Federal n.º 9.784/1999, aplicável aos atos 

e processos administrativos no âmbito da Administração direta e indireta 

do Distrito Federal por autorização expressa da Lei Distrital n.º 

2.834/2001. 4. Todavia, o prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável 

motivadamente por igual período, é exíguo para os processos 

administrativos referentes à aposentadoria de servidor público, porquanto 

se trata de feito complexo. Assim, deve-se admitir que tais processos 

sejam decididos em prazo maior. 5. De outro lado, a demora da autoridade 

impetrada em mais de 09 (nove) meses para decidir o pedido do impetrante 

viola os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da eficiência e 

da duração razoável do processo, configurando lesão ao direito líquido e 

certo do impetrante em obter resposta ao seu requerimento. 6. O 

reconhecimento judicial da omissão administrativa ilegal acarreta a 

concessão da segurança para determinar à autoridade impetrada que 

pratique o ato, exteriorizando a manifestação volitiva da Administração 

Pública, não sendo possível ao Judiciário intervir na esfera administrativa e 

proceder, desde logo, à conversão do tempo especial em comum e 

conceder a aposentadoria voluntária ao impetrante. 7. Segurança 

parcialmente concedida para determinar ao Secretário de Estado de Saúde 

do Distrito Federal que decida, no prazo de 15 (quinze) dias contados de 

sua intimação, o pedido do impetrante de conversão do tempo especial em 

comum para fins de aposentadoria voluntária, da forma como entender de 

direito”. (TJ-DF - MSG: 20150020078844, Relator: ROBERVAL CASEMIRO 

BELINATI, Data de Julgamento: 22/09/2015, Conselho Especial, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 01/10/2015 . Pág.: 16). Presente, portanto, 

o fumus boni iuris, pois a análise do pedido administrativo em prazo 

razoável é corolário do princípio da eficiência, assim como da moralidade e 

da razoabilidade da Administração Pública, até porque os deveres 

decorrentes dos incisos do art. 5º têm como destinatários mais o Poder 

Público e seus agentes em qualquer nível do que os indivíduos em 

particular. A inviolabilidade dos direitos assegurados impõe deveres a 

todos, mas especialmente às autoridades e detentores do poder. E 

corroborando com o acima exposto, trago à colação o entendimento 

firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, in verbis: 

“MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. 

REQUERIMENTO DE ANISTIA. PRAZO RAZOÁVEL PARA APRECIAÇÃO. 

PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. 1. A todos é assegurada a razoável duração do 

processo, segundo o princípio da eficiência, agora erigido ao status de 

garantia constitucional, não se podendo permitir que a Administração 

Pública postergue, indefinidamente, a conclusão de procedimento 

administrativo. 2. A despeito do grande número de pedidos feitos ao 

Ministro da Justiça e dos membros da Comissão de Anistia, seu órgão de 

assessoramento, serem pro bono, aqueles que se consideram atingidos 

no período de 18 de setembro de 1946 a 5 de outubro de 1988, por 

motivação exclusivamente política, não podem ficar aguardando, 

indefinidamente, a apreciação do seu pedido, sem expectativa de solução 

num prazo razoável. 3. Ordem concedida.”. (MS 10.792/DF, Rel. Ministro 

HAMILTON CARVALHIDO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10.05.2006, DJ 

21.08.2006 p. 228) – Destacamos. No mesmo sentido tem se posicionado 

o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, senão vejamos: 

“RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE 

SEGURANÇA - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - 

ANÁLISE CONJUNTA COM O MÉRITO - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 

DEMORA NA APRECIAÇÃO - AFRONTA A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL 

DA RAZOABILIDADE (ART. 5º, LXXVIII, CF) - APLICAÇÃO DO PRAZO 

ESTABELECIDO NA LEI ESTADUAL - PRINCÍPIO DA HIERARQUIA DAS 

NORMAS - DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO - RECURSO DESPROVIDO 

- SENTENÇA RATIFICADA. 1 - A demora injustificada da análise do 

procedimento administrativo fere o direito líquido e certo do impetrante e 

viola o princípio da duração razoável do processo. 2 - ''Em vista do 

princípio da hierarquia das normas, deve prevalecer o prazo estabelecido 

na Lei Estadual e não na Resolução''. (AI 112116/2014, DES. MÁRCIO 

VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/06/2015, Publicado no 

DJE 06/07/2015)”. (Apelação / Remessa Necessária 116392/2014, DESA. 

MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

01/12/2015, Publicado no DJE 09/12/2015) – Destacamos. O periculum in 

mora resta evidente na medida em que a demora na análise do processo 

administrativo objeto da presente demanda acarretará em diversos 

prejuízos financeiros para si. Destarte, entendo presentes e verificados 

os requisitos exigidos para a concessão da liminar almejada no presente 

mandamus. ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, DEFIRO A 

LIMINAR vindicada para o fim de determinar à autoridade coatora que 

proceda com a análise do processo administrativo n°. 591492/2019, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Deixo de fixar astreintes, porquanto tal 

providência tem-se mostrado ineficaz para a obtenção de efetividade das 

ordens judiciais. Frise-se, contudo, que, no caso de desobediência, 

poderão ser determinadas outras medidas para a obtenção da liminar (art. 

537, CPC/2015). No mais, indefiro o pedido de Justiça Gratuita, tendo em 

vista que a impetrante não é hipossuficiente e tem condições de arcar com 

as despesas processuais. Notifiquem-se as autoridades coatoras 

enviando-lhes a segunda via da inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) 

dias, prestem as informações de praxe, e na oportunidade intimem-nas do 

teor desta decisão (art. 7º, I, Lei nº. 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 nº. 12.016/2009). 

Após, remetam-se os autos ao ilustre representante do Parquet, nos 

termos do art. 12 da Lei nº 12.016/09, para que se manifeste no presente 

feito, no prazo de 10 (dez) dias. Após, decorrido o prazo das 

informações, prestadas ou não, voltam-me os autos conclusos para 

sentença. Intimem-se. Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 28 de 

fevereiro de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1059607-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO LOEFF (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO MELO DO AMARAL OAB - GO22097 (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO COSTA MELO OAB - GO51797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Superintendente da Receita Pública da SEFAZ/MT (IMPETRADO)
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ROBERTO TEIXEIRA SEROR
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 02) 

PROCESSO Nº 1059607-54.2019.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de 

Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por CARLOS 

ALBERTO LOEFF contra ato indigitado coator de lavra do 

SUPERINTENDENTE DA RECEITA PÚBLICA DA SEFAZ/MT, ambos 

qualificados na exordial, objetivando a concessão da medida liminar para o 

fim de que seja determinado às autoridades Impetradas que autorizem a 

emissão de nota fiscal eletrônica pela Impetrante, bem como que seja 

determinada a reativação da sua inscrição estadual. Aduz, em síntese, 

que foi submetido a procedimento fiscal pela Secretaria da Fazenda do 

Estado do Mato Grosso – OS 24764192 ação fiscal objeto do EPROCESS 

5661736-2019 –, que buscava identificar a suposta ocorrência da entrega 

de produção própria a destinatário diverso daquele consignado nos 

documentos fiscais, operações conhecidas como “tredestinação de 

mercadoria”. Assevera que, durante o trâmite do procedimento fiscal, 

monitorou seu andamento com objetivo de ter ciência regular do resultado 

desta atuação fiscal, todavia, em 28.11.2019, tomou ciência via e-mail do 

encerramento da ação fiscal e, em 10.12.2019, do encerramento do 

processo de atendimento à intimação fiscal. Pontua que foi autuado e 

comunicado de forma irregular, o que provocou a perda do direito de 

exercer sua ampla defesa e contraditório, não lhe restando alternativa 

senão a impetração do presente mandamus para resguardar o seu direito 

líquido e certo. Escuda a pretensão à vista dos pressupostos da medida 

liminar: fumus boni iuris e periculum in mora. Instruiu a inicial com 

documentos acostados eletronicamente. Postergada a análise da liminar 

após oitiva da parte contrária (ID nº), o Estado de Mato Grosso 

manifestou-se nos autos, informando que o processo administrativo se 

deu em consonância ao ordenamento jurídico vigente (ID nº 28338392). Em 

síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. À vista da nova 

legislação que passou a disciplinar o Mandado de Segurança (art. 7º, 

inciso III, da Lei nº 12.016/2009), para a concessão de medida liminar, 

mister a presença dos seguintes requisitos: que os fundamentos da 

impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a possibilidade do ato 

impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida 

(periculum in mora). Cumpre salientar que o Mandado de Segurança é um 

remédio constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo sempre 

que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou 

houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Como se sabe, a 

medida liminar não é concedida como antecipação dos efeitos da sentença 

final; é procedimento acautelador do possível direito do Impetrante, 

justificado pela iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, 

funcional ou moral, se mantido o ato coator até a apreciação definitiva da 

causa. Assim, o deferimento da liminar em Mandado de Segurança visa 

resguardar “possível direito da Impetrante”, para tanto basta a este a 

apresentação de relevantes fundamentos, assim como a possibilidade da 

ocorrência de dano pelo não acolhimento da medida. Em outras palavras, 

para ser viável sua impetração, 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, depender a 

narrativa de dilação probatória. Como relatado, o presente mandamus foi 

impetrado com a finalidade de obter uma decisão para que seja 

determinado às autoridades Impetradas que autorizem a emissão de nota 

fiscal eletrônica pela Impetrante, bem como que seja determinada a 

reativação da sua inscrição estadual. Em análise perfunctória dos fatos 

expostos e documentos acostados, notadamente os documentos de ID nº 

27368492 e seguintes, não vislumbro, nesta seara de cognição sumária, a 

presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar pleiteada. 

Isso porque, a documentação apresentada não me convenceu da 

existência do fumus boni juris, uma vez que a Impetrante não demonstrou 

de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pela 

autoridade Impetrada, bem como não acostou documentos capazes de 

evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída ao agente público. Cabe 

ressaltar que ao Poder Judiciário compete aferir tão-somente se o ato 

administrativo está em consonância com a lei, a Constituição e os 

princípios gerais do Direito, verificando se há ou não compatibilidade 

normativa, sendo-lhe defeso, entretanto, interferir no mérito administrativo. 

Desse modo, revelando-se o ato contrário à lei ou à Constituição, o 

Judiciário declarará a sua invalidação de modo a não permitir que continue 

produzindo efeitos ilícitos, o que não se observa, ao que tudo indica, no 

caso em comento. Nesse sentido, partindo de uma interpretação análoga, 

dispõe a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in 

verbis: “MANDADO DE SEGURANÇA - ESCRIVÃO DA POLÍCIA JUDICIÁRIA 

CIVIL - REPROVAÇÃO NA AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO - 

AUSÊNCIA DE NULIDADE - OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA 

DEFESA - INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NO MÉRITO 

ADMINISTRATIVO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E 

CERTO - SEGURANÇA DENEGADA. 1. O Mandado de Segurança não 

comporta dilação probatória, de forma que requer a demonstração, de 

plano, do direito líquido e certo violado. 2. Compete ao Poder Judiciário 

apreciar a legalidade e a regularidade do processo administrativo que 

culminou na exoneração do Impetrante, sendo vedada qualquer 

interferência no mérito administrativo. 3. Segurança denegada”. (MS 

84373/2014, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado 

em 06/08/2015, Publicado no DJE 24/08/2015) – Destacamos. Portanto, 

ante a ausência de um dos requisitos ensejadores para a concessão da 

medida liminar, qual seja o fumus boni iuris, impõe-se o indeferimento da 

medida. ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, INDEFIRO A 

LIMINAR a vindicada. Notifique-se a autoridade tida por 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 

Geral do Estado sobre a presente decisão, enviando-lhe cópia da inicial, 

para que, querendo, ingresse no feito, consoante previsão do art. 7º, II da 

Lei nº 12.016/2009. Em seguida, abro vistas ao mister do Ministério 

Público, para, querendo, manifestar-se no presente feito, nos termos do 

art. 12 da Lei nº 12.016/09. Após, decorrido o prazo das informações, 

prestadas ou não, voltam-me os autos conclusos para sentença. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá/MT, 28 de 

fevereiro de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003546-81.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORIVALDO ESTEVAO DOS SANTOS JUNIOR (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO CARDOSO LEANDRO ARAUJO OAB - MT22979-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

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 1003546-81.2016.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação 

de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais proposta por ORIVALDO 

ESTEVÃO DOS SANTOS JUNIOR em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO, onde objetiva a procedência dos pedidos para que seja 

condenado o Requerido ao pagamento das férias acrescidas de 1/3 

(terço) constitucional ao Requerente referente aos contratos temporários 

dos períodos aquisitivos de 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 

2012, 2013, 2014 e 2015, bem como de indenização a título de danos 

morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Deu à causa o valor 

de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Intimado a comprovar o valor atribuído à 

causa (ID nº 18994096), o Requerente se manifestou nos autos, 

limitando-se a alegar que os valores referentes às férias não percebidas 

foram atribuídos de forma estimada, bem como entende ser cabível o valor 

atribuído a título de danos morais (ID nº 25985405). Em síntese, é o 

necessário relato. Fundamento e Decido. A vertente ação deveria ter sido, 

obrigatoriamente, proposta perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, 

conforme a Lei Federal nº 12.153/2009 e também pelo que preceitua, 

expressamente, a Resolução nº 04/2014 do E. Pleno do TJMT. Isso porque 

o valor da causa é INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS, 

único critério que define a competência do Juizado Especial da Fazenda 

Pública, salvo as exceções legais. Nesse sentido decidiu recentemente o 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no Incidente de Resolução de 

Demandas Repetitivas nº 85560/2016, julgado em 28.11.2018, no qual 

ficou fixada a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para o 

processamento e julgamento das ações referentes à URV e quaisquer 

outras cujo valor da causa seja inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, 

independente da complexidade da matéria e da necessidade de se realizar 

perícia, salvo as exceções contidas na Lei Federal nº 12.153/2009. Além 

do mais, a competência do Juizado mencionado é absoluta, ex lege. 
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Ressalta-se que, embora a parte Autora tenha atribuído a esta causa valor 

acima de 60 (sessenta) salários mínimos, o fato é que a o mesmo foi feito 

de modo completamente aleatório, de modo a forçar a vinda dos autos 

para a Vara de Fazenda, o que caracteriza a tentativa de burla da 

distribuição e merece nosso repúdio, em atenção ao disposto na 

Resolução nº 04/2014/TP/TJMT, in verbis: “Art. 2º. Na análise de 

recebimento da petição inicial, cumpre ao Juiz observar se o valor da 

causa foi atribuído com vista a burlar a tramitação do processo por meio 

virtual; verificada esta situação, declarando a incompetência, ordenará a 

remessa a outro juízo, onde será digitalizado”. Ademais, imperioso 

salientar que o montante referente à indenização por danos morais, 

quando devido, será livremente arbitrado pelo magistrado, obedecendo, 

por óbvio, aos critérios já consolidados pela doutrina e jurisprudência, o 

que implica em dizer que o valor da causa fixado pela parte não passa de 

mera sugestão, não devendo ser levado em conta para fins de distribuição 

da ação para uma das Varas Especializadas da Fazenda Pública. Assim, 

torna-se imperioso declinar da competência em favor do Juizado Especial 

da Fazenda Pública. Diante disso, e considerando que a competência 

ratione materiae é absoluta, nos termos do artigo 43 do CPC, e que pode 

ser, inclusive, declarada ex officio pelo Magistrado, com arrimo no art. 2º 

da Lei nº 12.153/2009, arts. 1º, §1º, IX e X, e 2º, ambos da Resolução nº 

004/2014/TP, bem como com amparo na Portaria nº 635/2015-PRES. e no 

Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ, DECLINO DA COMPETÊNCIA em 

favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital de Cuiabá para a 

análise e julgamento da presente ação. Por fim, determino à Secretaria 

Unificada da Fazenda Pública que proceda com a devida baixa definitiva 

no processo com relação a esta Vara. Intimem-se. Cumpra-se, com 

urgência. Cuiabá/MT, 28 de fevereiro de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1022673-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONDON AVIACAO AGRICOLA LTDA - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO DOS SANTOS TURATI OAB - MT15179-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO APARECIDO DE SOUZA (Chefe da Gerencia do ITCD e Outras 

receitas) (IMPETRADO)

GERENTE DO ITCD E OUTRAS RECEITAS (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ PROCEDIMENTO COMUM (PJE 6) 

PROCESSO Nº 1022673-97.2019.8.11.0041 Vistos etc. Cumpra-se a 

decisão anterior, arquivando-se os autos com baixas de estilo. 

Cumpra-se. Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO.

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1009197-55.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HONORATHO DUARTE LIMA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAYANA CAROLINA VIEIRA KREISCHER OAB - MT24132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE da COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DA ETAPA INVESTIGAÇÃO 

SOCIAL (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA PROCESSO Nº 1009197-55.2020.8.11.0041 

(PJE 03) Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de 

liminar impetrado por HONORATHO DUARTE LIMA contra ato indigitado 

coator da lavra do PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO 

PARA CADASTRO DE RESERVA PARA OS CARGOS DE AGENTE DO 

SOCIOEDUCATIVO, ambos qualificados na exordial, objetivando a 

concessão da medida antecipatória para que seja determinada a 

suspensão do ato da autoridade coatora, bem como possibilite o seu 

prosseguimento no certame, até decisão de mérito. Aduz, em síntese, que 

foi aprovada no Concurso Público proposto pelo Estado de Mato Grosso 

através da SEJUDH, conforme consta no Edital nº 001/2018/ SEJUDH de 

01 de agosto de 2018, concorrendo ao cargo de Agente de Segurança 

Socioeducativo - Masculino, sendo aprovada em todas as fases 

anteriores, demonstrando aptidão física e psicológica para o cargo. Relata 

que, na fase de Investigação Social, foi surpreendido com o resultado 

publicado que a considerou como contraindicado, sob o fundamento de 

haver omitido informação acerca de um processo criminal que respondeu 

perante o Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Sustenta que o ato da 

autoridade coatora é ilegal e arbitrário, haja vista que houve transação no 

processo criminal perante o Juizado Especial Criminal, por esta razão, não 

pode ser considerado culpado ou contraindicado, sob pena haver violação 

ao princípio da inocência. Escuda a pretensão à vista dos pressupostos 

da medida liminar: fumus boni iuris e periculum in mora. Instruiu a inicial 

com documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é o necessário 

relato. Fundamento e Decido. À vista da nova legislação que passou a 

disciplinar o Mandado de Segurança (art. 7º, inciso III, da Lei nº 

12.016/2009), para a concessão de medida liminar, mister a presença dos 

seguintes requisitos: que os fundamentos da impetração sejam relevantes 

(fumus boni iuris) e a possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia 

da medida, caso seja finalmente deferida (periculum in mora). Cumpre 

salientar que o Mandado de Segurança é um remédio constitucional 

utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou 

com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de 

sofrê-la por parte de autoridade. Como se sabe, a medida liminar não é 

concedida como antecipação dos efeitos da sentença final; é 

procedimento acautelador do possível direito do Impetrante, justificado pela 

iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral, se 

mantido o ato coator até a apreciação definitiva da causa. Assim, o 

deferimento da liminar em Mandado de Segurança visa resguardar 

“possível direito da Impetrante”, para tanto basta a este a apresentação de 

relevantes fundamentos, assim como a possibilidade da ocorrência de 

dano pelo não acolhimento da medida. Em outras palavras, para ser viável 

sua impetração, 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, depender a narrativa de dilação 

probatória. Como relatado, o presente mandamus foi impetrado com a 

finalidade de obter uma decisão para que seja determinada a suspensão 

do ato da autoridade coatora, bem como possibilite o seu prosseguimento 

no certame, até decisão de mérito. Do perfunctório exame dos fatos 

expostos e da documentação acostada, entendo como demonstrados os 

requisitos necessários para a concessão da medida pleiteada. Ao que se 

observa dos autos, o Impetrante foi aprovada nas 04 (quatro) primeiras 

fases do certame regido pelo Edital nº 001/2018/SEJUDH de 01 agosto de 

2018, todavia, ao se submeter à 5ª fase (Investigação Social), a comissão 

examinadora considerou a Autora como contraindicada, excluindo-a do 

certame. Em análise da fundamentação apresentada pela comissão do 

concurso público (ID nº 29709975), verifica-se que a exclusão da 

Impetrante do certame se deu em razão de ter respondido ao processo 

criminal (Código nº. 132570). Em que pese os argumentos utilizados pela 

autoridade Impetrada, entendo que os mesmo não se pautaram de 

razoabilidade, ainda mais pelo fato de que sequer haver condenação 

criminal, mas tão somente processo criminal na qual fora realizada a 

transação penal. Entendo que sua exclusão, ao que tudo indica, extrapola 

o rigor necessário à seleção do concurso, violando o interesse público, 

uma vez que não restou demonstrada, in casu, a falta de honestidade do 

candidato, tampouco que este tenha omitido informações relevantes 

requisitadas pela Comissão. Importante salientar que, em consonância aos 

atuais ditames do Direito Administrativo e Constitucional, é imprescindível 

que haja a efetiva produção de prova a fim de apurar a inidoneidade do 

concursando para exercer o cargo pretendido. Ademais, no Estado 

Democrático de Direito não é admissível a punição de uma pessoa com 

base em mera presunção do mal que poderá causar por conhecer ou 

desconhecer determinada pessoa, pressupondo-se uma predisposição ao 

crime. Este subjetivismo há muito vem sendo vedado pela jurisprudência 

brasileira, pois a conduta imoral e incompatível com a função, capaz de 

fundamentar a exclusão de um candidato do certame, deve estar 

amparada em provas concretas, não apenas em suposições. Nesse 

sentido dispõem os entendimentos dos Tribunais Superiores, in verbis: 

“DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA 

CIVIL. CANDIDATO. ELIMINAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. 

TRANSAÇÃO PENAL PACTUADA. AUSÊNCIA DE CARATER 

CONDENATÓRIO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AS RAZÕES 

DO AGRAVO REGIMENTAL NÃO SÃO APTAS A INFIRMAR OS 
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FUNDAMENTOS QUE LASTREARAM A DECISÃO AGRAVADA. ACÓRDÃO 

RECORRIDO PUBLICADO EM 23.02.2012. A jurisprudência desta Corte 

firmou o entendimento de que viola o princípio da presunção de inocência 

a exclusão de certame público de candidato que responda a inquérito 

policial ou ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória. 

Precedentes. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os 

fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental 

conhecido e não provido”. (ARE 713138 AgR, Relator(a): Min. ROSA 

WEBER, Primeira Turma, julgado em 20/08/2013, PROCESSO ELETRÔNICO 

DJe-173 DIVULG 03-09-2013 PUBLIC 04-09-2013). “PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO 

DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO. 

INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA 

PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. DIREITO À NOMEAÇÃO E POSSE. 1. Esta 

Corte e o Supremo Tribunal Federal consolidaram entendimento no sentido 

de que, em obediência à estrita ordem classificatória, não pode a 

administração deixar de nomear candidato que teve êxito em todas as 

fases do concurso público, por responder a inquérito policial ou ação 

penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória. 2. Agravo 

regimental improvido”. (AgRg no RMS 25.257/PR, Rel. Ministro REYNALDO 

SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 

09/06/2015). Portanto, presente o fumus boni iuris. O periculum in mora, 

resta evidente na medida que a demora no julgamento do presente 

mandamus, poderá acarretar dano irreparável a direito líquido e certo, 

trazendo consequências de ordem prática e financeira. Desta forma, 

presente os requisitos ensejadores para a concessão da liminar, quais 

sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, o deferimento da liminar é 

medida que se impõe. ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, 

DEFIRO A LIMINAR vindicada para determinar à autoridade Impetrada que 

proceda à inclusão da Impetrante na lista de recomendados da fase de 

Investigação Social, possibilitando o seu prosseguimento no certame, até 

ulterior decisão de mérito a ser proferida neste writ. Notifique-se a 

autoridade coatora enviando-lhe a segunda via da inicial, 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 

enviando-lhe cópia da inicial, 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). 

Intimem-se. Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 02 de março de 2020. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1008227-55.2020.8.11.0041

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

DANIEL NASCIMENTO RAMALHO OAB - MT24405-O (ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS GONCALVES GODOI OAB - 769.389.561-20 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO PÁTIO DA SEMOB (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 02) 

PROCESSO Nº 1008227-55.2020.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de 

Mandado de Segurança com pedido de medida liminar impetrado por LUIZ 

CARLOS GONÇALVES GODOI contra ato indigitado coator de lavra do 

SECRETÁRIO DE MOBILIDADE URBANA DE CUIABÁ/MT, ambos 

devidamente qualificados, objetivando a concessão da medida liminar para 

que seja determinado à autoridade Impetrada que efetue a imediata 

liberação do veículo marca/modelo Ford Fiesta 1.6, ano/modelo 2011/2012, 

cor preta, placa NPM-9274, RENAVAM nº 00339582880. Aduz, em 

apertada síntese, que é proprietário do veículo supramencionado, sendo 

que o referido automóvel foi apreendido pela Secretaria de Mobilidade 

Urbana de Cuiabá/MT por não estar portando o licenciamento do veículo. 

Pontua que o ato praticado pela autoridade Impetrada se mostra 

manifestamente arbitrário, uma vez que contraria o ordenamento jurídico 

vigente a vinculação do pagamento das multas aplicadas ao veículo à 

obtenção do documento de licenciamento. Ampara a sua pretensão à vista 

do fumus boni iuris e do periculum in mora. Instruiu a inicial com os 

documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. 

Fundamento e Decido. À vista da nova legislação que passou a disciplinar 

o Mandado de Segurança (art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009), para a 

concessão de medida liminar, mister a presença dos seguintes requisitos: 

que os fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a 

possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja 

finalmente deferida (periculum in mora). Cumpre salientar que o Mandado 

de Segurança é o remédio constitucional utilizado para proteger direito 

líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém 

sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. 

Como se sabe, a medida liminar não é concedida como antecipação dos 

efeitos da sentença final; é procedimento acautelador do possível direito 

do Impetrante, justificado pela iminência de dano irreversível de ordem 

patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato coator até a apreciação 

definitiva da causa. Assim, o deferimento da liminar em mandado de 

segurança visa resguardar “possível direito da Impetrante”, para tanto 

basta a este a apresentação de relevantes fundamentos, assim como a 

possibilidade da ocorrência de dano pelo não acolhimento da medida. Em 

outras palavras, para ser viável sua impetração, 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, 

depender a narrativa de dilação probatória. A comprovação dos fatos 

alegados devem ser feitos de plano, razão pela qual o Mandado de 

Segurança impossibilita a produção da prova necessária para a 

comprovação da ilegalidade do ato administrativo. Nesse norte, cumpre-me 

trazer à baila lições do saudoso mestre Hely Lopes Meirelles, em sua obra 

Mandado de Segurança, 18ª Edição, Malheiros Editores, 1997, p. 34/35, in 

verbis: “(...) Por 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 

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. 

Por se exigir situações e fatos comprovados de plano é que não há 

instrução probatória no mandado de segurança. Há apenas, uma dilação 

para informações do impetrado sobre as alegações e provas oferecidas 

pelo impetrante, com subsequente manifestação do Ministério Público 

sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes termos, advirá a 

sentença considerando unicamente o direito e os fatos comprovados com 

a inicial e as informações”. Na hipótese dos presentes autos, pretende a 

Impetrante a concessão de liminar para que seja determinado à autoridade 

Impetrada que efetue a imediata liberação do veículo marca/modelo Ford 

Fiesta 1.6, ano/modelo 2011/2012, cor preta, placa NPM-9274, RENAVAM 

nº 00339582880. Em uma análise perfunctória dos autos, entendo que 

restam demonstrados os requisitos necessários para a concessão da 

medida liminar, quais sejam o fumus boni iuris e o periculum in mora. O art. 

271, §1º do vigente Código de Trânsito Brasileiro disciplina a questão 

referente à vinculação da liberação do veículo apreendido ao pagamento 

das taxas e despesas decorrentes da remoção e estadias, sendo incisivo 

sobre a e despesas com estadias, in verbis: “Art. 271. O veículo será 

removido, nos casos previstos neste Código, para o depósito fixado pelo 

órgão ou entidade competente, com circunscrição sobre a via. §1º A 

restituição do veículo removido só ocorrerá mediante prévio pagamento de 

multas, taxas e despesas com remoção e estada, além de outros 

encargos previstos na legislação específica. (...)”. A remoção de veículo é 

admitida apenas em casos excepcionais, utilizada para compelir o 

proprietário a sanar uma irregularidade e diante de prática de infração de 

trânsito, desde que não exceda a 06 (seis) meses, sob pena de 

revelar-se medida confiscatória. Destarte, incontroversa é a legalidade do 

pagamento das despesas decorrentes de remoção e estadia, desde que 

não superior a 06 (seis) meses. Todavia, muitas pessoas acabam 

perdendo a posse definitiva do seu veículo para pagamento das despesas 

com estadias e demais taxas, afrontando claramente a regra contida na 

Constituição Federal, haja vista que exigem para a liberação do veículo o 

pagamento de diárias em valores abusivos como condição de liberação de 

veículos apreendidos. Inúmeros são os obstáculos para a liberação da 

propriedade apreendida, confiscada. De mais a mais, a situação se agrava 

com o acréscimo da multa, do reboque e de diárias altas, sem falar que os 
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veículos ora apreendidos são postos em depósitos a céu aberto que 

sofrem, muitas vezes, desgastes da intempérie. A dificuldade para obter 

os valores para quitação e liberação do veículo dos depósitos importam 

em uma maior permanência nos pátios e, consequentemente, maior os 

gastos com as diárias e, alguns, veem seus veículos indo para leilão com 

o decréscimo de seu patrimônio. Com efeito, tenho que a retenção do 

veículo e a cobrança das diárias em valores manifestamente abusivos 

como vêm sendo reiteradamente realizado, ferem diretamente a 

Constituição Federal e as leis infraconstitucionais, em especial o direito de 

propriedade, bem como aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade 

e o da vedação ao confisco. Assim segue o entendimento de José dos 

Santos Carvalho Filho em sua obra, in verbis: “Se a conduta administrativa 

é desproporcional, a conclusão inevitável é a de que um ou alguns 

indivíduos estão sendo prejudicados por excesso de poder, revelando-se 

ausente o verdadeiro interesse coletivo a ser perseguido e 

configurando-se, sem duvida, ilegalidade que merece correção. Tem que 

haver proporcionalidade entre a medida adotada pela Administração 

Pública e a finalidade legal que deve ser atingida, havendo ainda 

proporcionalidade entre a intensidade e a extensão da medida aplicada.” 

(in CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 

21. ed. rev., amp. e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009). Melhor 

elucidando, salienta-se que a SEMOB está exigindo o pagamento de 

valores referentes à taxa de remoção do veículo, além do valor de R$ 

75,00 (setenta e cinco reais) por dia de taxa de pátio[1] – informação esta 

obtida na decisão proferida pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato 

Grosso (Julgamento Singular nº 945/MM/2019, publicado no Diário Oficial 

de Contas nº 1702 de 16.08.2019), uma vez que não foi possível achar 

essa informação perante a Prefeitura de Cuiabá/MT e a SEMOB –, valores 

estes notoriamente abusivos. A título de exemplo, considerando o valor da 

diária em um quarto individual em simples hotel na cidade de Cuiabá[2] com 

ar-condicionado, frigobar e garagem, o qual varia entre R$ 40,00 

(quarenta reais) a R$ 50,00 (cinquenta reais) – conforme link de pesquisa 

abaixo, obtido no endereço eletrônico www.booking.com –, e 

considerando o valor da diária de permanência do veículo no pátio da 

SEMOB, R$ 75,00 (setenta e cinco reais), observa-se que é mais oneroso 

manter o seu veículo apreendido junto à SEMOB, estando o mesmo sujeito 

a todas as situações já mencionadas, do que em um quarto de hotel na 

Capital Mato-grossense com garagem em ambiente privado e 

ar-condicionado. Denota-se que as exigências administrativas de quitação 

de tributos, multas, diárias relativos aos veículos apreendidos extrapolam 

o direito de propriedade e da razoabilidade, sendo que mencionado 

regramento acaba se tornando uma expropriação direta, pois nada mais é 

do que uma nova modalidade de cobrança, não se utilizando dos meios 

legais e adequados para tanto, de modo a coagir o seu pagamento 

administrativamente em desobediência ao disposto na Lei nº 6.830/80 e os 

ditames constitucionais. Por isso, no presente caso, partindo de uma 

análise sumária dos fatos expostos e da documentação acostada, perfilho 

do entendimento de que se mostra plenamente legítima a restituição do 

veículo da parte Impetrante independentemente do pagamento das multas 

incidentes sobre o automóvel, uma vez que necessita do mesmo para se 

dirigir ao trabalho e realização de outros afazeres. Da mesma maneira, 

não se mostra necessário o pagamento das taxas de permanência de 

pátio, tendo em vista que os valores exigidos pela municipalidade durante 

o período em que o veículo permaneceu nas dependências da SEMOB se 

mostram claramente abusivos e de caráter eminentemente confiscatório, 

visando, ao que tudo indica, tão somente a arrecadação de receita, não 

atendendo o interesse público, bem como a real finalidade do ato 

administrativo. Resta demonstrado, portanto, o fumus boni iuris. Da mesma 

maneira resta evidente o periculum in mora, na medida em que a 

manutenção da apreensão de seu veículo incorrerá em óbice ao exercício 

de suas atividades laborais, bem como dos seus afazeres domésticos, 

além do que acarretará em diversos prejuízos financeiros em razão da 

depreciação de seu automóvel. Portanto, estando presentes os requisitos 

autorizadores, impõe-se o deferimento da medida. ISTO POSTO, e 

consoante a fundamentação supra, DEFIRO A LIMINAR vindicada para 

determinar à autoridade Impetrada que efetue a imediata liberação do 

veículo marca/modelo Ford Fiesta 1.6, ano/modelo 2011/2012, cor preta, 

placa NPM-9274, RENAVAM nº 00339582880, independente do pagamento 

das multas incidentes sobre o seu veículo, bem como das taxas de 

permanência de pátio e guincho incidentes sobre o seu veículo. 

Notifique-se pessoalmente 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 Geral do Município de 

Cuiabá sobre a presente decisão, enviando-lhe cópias da inicial, para que, 

querendo, ingressem no feito, consoante previsão do art. 7º, II da Lei nº 

12.016/2009. Em seguida, abro vistas ao ilustre representante do 

Ministério Público, para, querendo, manifestar-se no presente feito, nos 

termos do art. 12 da Lei nº 12.016/09. Após, decorrido o prazo das 

informações, prestadas ou não, voltam-me os autos conclusos para 

sentença. Intimem-se. Cumpra-se com urgência, pelo oficial plantonista, 

servindo o presente como mandado. Cuiabá/MT, 2 de março de 2020. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO [1] 

https://www.tce.mt.gov.br/protocolo/detalhe/num/188808/ano/2019. [2] 

h t t p s : / / w w w . b o o k i n g . c o m / s e a r c h r e s u l t s . p t - b r . h t m l ?

aid=397594&label=gog235jc-1DCAEoggI46AdILVgDaCCIAQGYAS24AQbIA

QzYAQPoAQH4AQKIAgGoAgO4AqmayO0FwAIB&sid=41da98bc1e07e4e

9410c3f09317e66d9&tmpl=searchresults&checkin_monthday=01&checkin

_year_month=2019-11&checkout_monthday=02&checkout_year_month=2

0 1 9 - 1 1 & c l a s s _ i n t e r v a l = 1 & d e s t _ i d =

-639305&dest_type=city&dr_ps=ISR&dtdisc=0&from_history=1&group_ad

ults=1&group_children=0&inac=0&index_postcard=0&label_click=undef&n

o_rooms=1&postcard=0&raw_dest_type=city&room1=A&sb_price_type= t

otal&sh_position=1&shw_aparth=1&si=ai&si=ci&si=co&si=di&si=la&si=re&

slp_r_match=0&srpvid=29c291d86fd402ce&ss_all=0&ssb=empty&sshis=0

&top_ufis=1&order=price

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0503872-35.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS NUNES NEVES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ROSANIA NUNES DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

DOGLAS NUNES NEVES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

VALDERY NEVES FILHO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

SHEYLA OLIVEIRA NEVES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ELIEL FRANCISCO DIAS NEVES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO Nº: 0503872-35.2015.8.11.0041 (PJE 

3). Vistos, etc. Trata-se de Ação de Cobrança proposta por VALDERY 

NEVES FILHO e OUTROS em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, 

visando à concessão da tutela de urgência para determinar que o 

requerido converta em pecúnia e indenize os autores ao pagamento de 

licença prêmio e férias não usufruídas. Deu à causa o valor de R$ 

52.857,24 (cinquenta e dois mil oitocentos e cinquenta e sete reais e vinte 

e quatro centavos). Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. 

A vertente ação deveria ter sido, obrigatoriamente, proposta perante o 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme a Lei Federal nº 

12.153/2009 e também pelo que preceitua, expressamente, a Resolução 

nº 04/2014 do E. Pleno do TJMT. Isso porque, não obstante o valor da 

causa seja superior a 60 (sessenta) salários mínimos, a época da 

propositura, único critério que define a competência do Juizado Especial 

da Fazenda Pública, salvo as exceções legais, o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “na hipótese de 

litisconsórcio ativo, o valor da causa para fins de fixação da competência 

é calculado dividindo-se o montante total pelo número de litisconsortes” 

(REsp nº 1.257.935/PB). Em outros termos, divide-se o valor total atribuído 

à causa pelo número de litisconsortes ativos, onde o valor médio atribuído 

a cada um será o critério para a fixação da competência em razão do 

valor da causa, sendo que, caso seja abaixo do valor parâmetro previsto 

na legislação, deverá ocorrer a remessa dos autos ao Juizado Especial da 

Fazenda Pública. Vejamos a ementa do referido julgado, in verbis: 

“PROCESSO CIVIL - JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS CÍVEIS E JUÍZO 

FEDERAL CÍVEL - VALOR DA CAUSA - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO 

JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. LEI Nº 10.259/01, ART. 3º, CAPUT E § 3º. 1. 

O valor dado à causa pelo autor fixa a competência absoluta dos Juizados 

Especiais. 2. O Juizado Especial Federal Cível é absolutamente competente 

para processar e julgar causas afetas à Justiça Federal até o valor de 

sessenta salários mínimos (art. 3º, caput e § 3º, da Lei 10.259/2001). 3. A 

jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, na hipótese de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106884/3/2020 Página 212 de 424



litisconsórcio ativo, o valor da causa para fins de fixação da competência 

é calculado dividindo-se o montante total pelo número de litisconsortes. 

Precedentes. 4. Recurso especial a que se nega provimento”. (REsp 

1257935/PB, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 

18/10/2012, DJe 29/10/2012) – Destacamos. Outrossim, recentemente 

decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, julgado em 

28.11.2018, no qual ficou fixada a competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para o processamento e julgamento das ações 

referentes à URV e quaisquer outras cujo valor da causa seja inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e 

da necessidade de se realizar perícia, salvo as exceções contidas na Lei 

Federal nº 12.153/2009. Além do mais, a competência do Juizado 

mencionado é absoluta, ex lege. Assim, torna-se imperioso declinar da 

competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública. Diante 

disso, e considerando que a competência ratione materiae é absoluta, nos 

termos do artigo 43 do CPC, e que pode ser, inclusive, declarada ex officio 

pelo Magistrado, com arrimo no art. 2º da Lei nº 12.153/2009, arts. 1º, §1º, 

IX e X, e 2º, ambos da Resolução nº 004/2014/TP, bem como com amparo 

na Portaria nº 635/2015-PRES. e no Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ, 

DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor do Juizado Especial da Fazenda 

Pública da Capital de Cuiabá para a análise e julgamento da presente ação. 

Por fim, determino à Secretaria Unificada da Fazenda Pública que proceda 

com a devida baixa definitiva no processo com relação a esta Vara. 

Intimem-se. Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 03 de março de 2020. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1007766-83.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RHYVIANNE ALENCAR BORGES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA LUCI SCHULLER OAB - MT16791-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUIABÁ (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 02) 

PROCESSO Nº 1007766-83.2020.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de 

Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por RHYVIANNE 

ALENCAR BORGES contra ato indigitado coator de lavra do SECRETÁRIO 

MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ/MT, ambos qualificados na exordial, objetivando a concessão da 

medida liminar para o fim de que seja determinada a suspensão Despacho 

nº 100/2020, bem como que seja determinada a nomeação, posse e 

atribuição imediata da Impetrante ao cargo de Professor de Ensino 

Fundamental – Pedagogia em cumulação ao cargo de Técnica em 

Desenvolvimento Infantil. Em síntese, é o que merece registro. Conforme 

relatado, cuida-se de Mandado de Segurança impetrado com o escopo de 

obter uma determinação para que seja determinada a suspensão 

Despacho nº 100/2020, bem como que seja determinada a nomeação, 

posse e atribuição imediata da Impetrante ao cargo de Professor de Ensino 

Fundamental – Pedagogia em cumulação ao cargo de Técnica em 

Desenvolvimento Infantil. Em análise da presente ação, verifico que tramita 

perante este mesmo juízo o processo PJE nº 1003713-59.2020.8.11.0041, 

tendo inclusive ocorrido o indeferimento da medida liminar em 04.02.2020, 

o qual possui as mesmas partes, objeto e causa de pedir do presente 

processo, distribuído em 20.02.2020, configurando, portanto, a 

litispendência das ações. Ora, diante de tais conclusões, o meu juízo de 

convencimento é de que, no caso em exame, está caracterizado o 

fenômeno da litispendência, vez que presentes identidade de partes, 

objeto e causa de pedir. Com efeito, mister transcrever o art. 337, §§ 1º, 

2º e 3º do CPC/2015, os quais abordam o fenômeno da litispendência, in 

verbis: “Art. 337. (...) § 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada 

quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. § 2º Uma ação é 

idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de 

pedir e o mesmo pedido. § 3º Há litispendência quando se repete ação que 

está em curso. (...)”. Corroborando com o dispositivo legal acima 

transcrito, vale trazer a lume o seguinte excerto de autoria de Francesco 

Carnelutti, senão vejamos: “Segundo o art. 39, 'se uma causa é proposta 

perante juízes diferentes, o juiz ao qual se recorreu posteriormente, em 

qualquer estado e grau do processo, mesmo de ofício, declara por 

sentença a litispendência e dispõe por ordenança o cancelamento da 

causa no registro'; a fórmula, pouco feliz, quer dizer que o segundo juiz 

não pode julgar, em virtude do princípio da unicidade do processo. 

Pressuposto da litispendência é a identidade da lide, não das questões; 

portanto o art. 39 aplica-se ainda quando perante dois juízes se proponha 

a lide para a solução de questões diversas; por isso, o processo parcial 

pode determinar uma pluralidade sucessiva não uma pluralidade 

contemporânea de processo, em relação à mesma lide; dois processos 

parciais pela mesma lide não podem coexistir nem perante o mesmo juiz 

nem perante juízes diferentes” (in Instituições do Processo Civil,v. 1, ed. 

ClassicBook, 2000, p.463). Ainda, imperioso transcrever a lição ministrada 

por Teresa Arruda Alvim Wambier em sua obra: “A litispendência consiste, 

nesse sentido, enquanto representativa de pressuposto processual 

negativo (extrínseco), em estar outra ação idêntica pendendo, perante 

outro, ou perante o mesmo juízo, contemporaneamente. Os elementos 

identificadores das ações são: partes, causae petendi e o pedido (o 

mérito, propriamente dito). Havendo, pois, identidade esses três 

elementos, haverá litispendência” (in Primeiros Comentários ao Novo 

Código de Processo Civil: Artigo por Artigo. Teresa Arruda Alvim Wambier. 

2ª Ed. São Paulo: Editora Torres de Melo. P. 855). Nesse sentido, o Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso dispõe sobre o assunto: “APELAÇÃO 

CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INCLUSÃO DE 

NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - DANOS MORAIS – 

LITISPENDÊNCIA – OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 

Verificando-se a identidade de partes, pedido e causa de pedir, 

caracterizada está a litispendência, devendo ser mantida a sentença que 

julgou extinto o feito”. (Ap 405/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/04/2016, Publicado no DJE 

19/04/2016) – Destacamos. Portanto, resta mais do que demonstrado a 

ocorrência do fenômeno da litispendência no caso vertente, merecendo, 

pois, a extinção do processo sem a resolução do mérito, conforme 

preconiza o art. 485, V do CPC/2015. Por fim, a meu ver, verifico que a 

Impetrante, ao ajuizar o presente mandamus, considerando que já havia 

ação idêntica já apreciada em trâmite neste mesmo juízo, praticou um ato 

atentatório a dignidade da justiça, tendo em vista que acabou por 

movimentar o Poder Judiciário de modo indevido, o que tende a contribuir 

para a morosidade da prestação da tutela jurisdicional nesta e em outras 

demandas. Desta feita, nos termos do art. 81, §2º do CPC/2015, condeno 

a parte Impetrante em litigância de má-fé, arbitrando o valor da 

condenação no importe de 05 (cinco) salários mínimos. DISPOSITIVO ISTO 

POSTO, consoante fundamentação supra, reconheço a presença do 

fenômeno da litispendência e JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, V, do CPC/2015. 

Condeno a Impetrante em litigância de má-fé, arbitrando o valor da 

condenação no importe de 05 (cinco) salários mínimos. Isento de custas e 

honorários advocatícios. Intimem-se. Após, certifique-se o trânsito em 

julgado da presente decisão e arquivem-se os autos com as devidas 

baixas. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 27 de fevereiro de 2020. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Vara Especializada de Execução Fiscal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1059845-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN ELIAS DAHER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO D AMICO MADI OAB - MT14322-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1059845-73.2019.8.11.0041 REQUERENTE: WILLIAN ELIAS DAHER 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Verifico que trata-se 

de Ação Declaratória c/c Tutela Antecipada ajuizada por Willian Elias 

Daher em desfavor da Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso que 

visa a retirada da restrição contida na CDA nº 20108337, cujo órgão 
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emissor é o INDEA-MT, originada em razão do Transporte de Bovino sem 

GTA. Insta ressaltar que a Vara Especializada do Meio Ambiente tem a 

seguinte competência, conforme Resolução nº. 023/2013/TP, do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: “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 do Meio Ambiente (SEMA) e Secretaria Municipal 

do Meio Ambiente”. Assim sendo, declaro a incompetência deste Juízo 

para o processamento e julgamento da presente ação, devendo o Sr. 

Gestor Judiciário encaminhar os autos ao mencionado Juízo 

procedendo-se as devidas baixas e procedimentos necessários. Intime-se 

e cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Adair Julieta da Silva 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-36 CAUTELAR FISCAL

Processo Número: 1036751-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEVI MACHADO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEVI MACHADO DE OLIVEIRA FILHO OAB - MT22467-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (REQUERIDO)

Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1036751-96.2019.8.11.0041 REQUERENTE: LEVI MACHADO DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral e outros Vistos 

etc. 1. Trata-se de Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Pedido de Danos 

Materiais e Danos Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência de Natureza 

Antecipada, ajuizada por Levi Machado de Oliveira, em desfavor do 

Estado de Mato Grosso e Outro. 2. Compulsando os autos, verifico que a 

parte requerente pugna em sede de tutela de urgência a exclusão de seu 

nome das CDA’s nº 20191265966, 20173502, 20162494 e 20191265966, 

no entanto, deixou de anexar ao feito as mencionadas CDA’s, sendo 

necessária a sua juntada para a apreciação do pleito tutelar. 3. Assim, 

com fundamento no artigo 321, do CPC, assinalo o prazo de 10 (dez) dias 

para que o requerente traga aos autos a CDA objeto da lide. 4. Intime-se e 

cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Adair Julieta da Silva Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004195-07.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DASMA COMERCIO DE ROUPAS, CALCADOS E ACESSORIOS EIRELI - ME 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

YENDIS RODRIGUES COSTA OAB - MT24490-O (ADVOGADO(A))

LORENA DIAS GARGAGLIONE OAB - MT14629-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

PROCURADORIA DO ESTADO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Intimação Classe: CNJ-36 CAUTELAR FISCAL

Processo Número: 1036814-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CILRA PEREIRA SOUZA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA DIAS CARDOSO OAB - MT21850-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DETRAN/MT (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1036814-24.2019.8.11.0041 IMPETRANTE: CILRA PEREIRA SOUZA 

IMPETRADO: DIRETOR DO DETRAN/MT Vistos etc, Trata-se de Mandado 

de Segurança com pedido liminar impetrado por CILRA PEREIRA SOUSA 

contra ato do DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 

MATO GROSSO – DETRAN/MT, visando concessão de liminar para 

exclusão de seu nome da SERASA, desbloqueio de sua conta corrente e 

cartão de crédito, diante da ocorrência de débitos inscritos em dívida ativa 

relativos a IPVA do veículo descrito na exordial. Alega que foi proprietária 

do veículo em questão, entretanto, o mesmo foi vendido em 29.02.2012, 

tendo sido surpreendida com a existência de débitos referente a IPVA com 

relação aos anos de 2014, 2015, 2016 e 2017, inscritos em dívida ativa, 

diante do que o nome da impetrante fora negativado indevidamente. No 

mérito requer a confirmação da segurança para declarar a inexistência 

dos débitos. Inicialmente distribuído junto à 2ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública de Cuiabá, que declinou da competência para este Juízo 

conforme ID nº 25695132. Vieram os autos à conclusão. É a síntese. 

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.” 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”. 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, 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). 
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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 a comprovação da transferência do veículo demanda 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 observado as 

formalidades legais, arquive-se. PRIC. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Cuiabá-MT, 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1034218-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO LADISLAU SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERMESON VIEIRA PIMENTA OAB - MT26421/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Tabelião do 3º Serviço Notarial e Registro das Pessoas Naturais de Cuiabá 

(REQUERIDO)

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

ESTADO DE FAZENDA (REQUERIDO)

DELEGADO GERAL DA POLICIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

PROCURADORIA DO ESTADO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1034218-67.2019.8.11.0041 REQUERENTE: BRUNO LADISLAU SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO e outros (5) Vistos, etc. Bruno 

Ladislau Silva, qualificado nos autos, ajuizou a presente Ação Declaratória 

de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária c/c Pedido de Tutela de 

Urgência Antecipada Com Reparação de Danos Morais, em face do Estado 

de Mato Grosso e Outros, visando a suspensão das Execuções Fiscais nº 

1 6 6 1 3 -  4 3 . 2 0 1 0 . 8 1 1 . 0 0 4 1 ;  4 6 9 8 - 8 9 . 2 0 1 3 . 8 1 1 . 0 0 4 1 ; 

4890-22.2013.811.0041 e 4889-37.2013.811.0041 bem como que se 

abstenha de ajuizar nova Ação de Execução Fiscal com base na CDA nº 

2017500416 e qualquer outro ato que venha causar novos danos ao 

Requerente. Aduz que em 22.12.2005 teve seus documentos roubados, 

tendo posteriormente falsários procedido a abertura de uma empresa em 

seu nome e promovido operações sujeitas a ICMS, ocasionando as CDA’s 

nº 2010965, 20111099, 20111100, 20111102 e 2017500416. Alega que no 

ano de 2010 foi aprovado no concurso da Polícia Militar, ocasião em que 

tomou conhecimento de empresa aberta em seu nome, em razão da 

negativa de obtenção de algumas certidões, sendo que registrou 

ocorrência junto a Polícia Civil. Salienta que na fase de Investigação Social, 

após diligências do Setor de Inteligência da Polícia Militar, teve lavrado 

contra si Termo de Declarações, o que resultou em sua aprovação. Afirma 

que é inocente conforme Laudo Pericial da Politec-MT. Assevera que o 

requerido ajuizou 04 Ações de Execução Fiscal em seu desfavor, quais 

sejam as de nº 16613- 43.2010.811.0041; 4698-89.2013.811.0041; 

4890-22.2013.811.0041 e 4889-37.2013.811.0041, sendo que neste último 

foi bloqueado o valor de R$18.460,52 (dezoito mil e quatrocentos e 

sessenta reais e cinquenta e dois centavos) Inicialmente distribuído no 

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, o feito veio redistribuído 

para este Juízo conforme declinio de competência do id nº 22372364. Por 

meio de despacho de nº 24347027, foi determinada a digitalização e 

associação ao presente feito dos executivos fiscais nº 16613- 

43.2010.811.0041; 4698-89.2013.811.0041; 4890-22.2013.811.0041 e 

4889-37.2013.811.0041. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. 

Compulsando os autos, verifico que a parte autora almeja concessão 

liminar da tutela provisória de urgência, ao que que busca uma atuação 

pronta e eficaz do judiciário para evitar um dano irreparável ou de difícil 

reparação e que para sua concessão faz-se indispensável o 

preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e §§, quais sejam: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. (...)”. In casu, constata-se, nesse 

momento de análise perfunctória dos autos, a probabilidade do direito da 

parte autora, a qual está consubstanciada no Laudo Pericial nº 

2.9.2015.18921-01, anexado no id nº 22300357, em que conclui que a 

assinatura do Contrato Social da empresa em nome do requerente 

apresentam características que sugerem diversidade de punho. Já o 

perigo de dano ou o resultado útil do processo, consiste nos executivos 

fiscais em trâmite, que por si só acarretam prejuízos de difícil reparação à 

parte autora. ISTO POSTO, e com base nas alegações acima tecidas, uma 

vez presentes os requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO O PROVIMENTO 

ANTECIPATÓRIO vindicado para o fim de determinar a suspensão da 

exigibilidade dos débitos fiscais em questão e por consequência a 

suspensão dos andamentos das Execuções Fiscais nº 16613- 

43.2010.811.0041; 4698-89.2013.811.0041; 4890-22.2013.811.0041 e 

4889-37.2013.811.0041, incluindo a CDA nº 2017500416, até ulterior 

deliberação. Expeça-se o necessário. Providencie-se a citação da parte 

requerida, para querendo, apresentar a sua defesa, no prazo legal. 

Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Adair Julieta da 

Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008307-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR CESAR DAVOGLIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT8083-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1008307-76.2019.8.11.0001 AUTOR(A): IGOR CESAR DAVOGLIO REU: 

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN e outros Vistos etc. 1. Trata-se 

de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização Por Danos Morais c/c e 

Pedido de Antecipação de Tutela, ajuizada por Igor César Davoglio, em 

desfavor do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso e Outro, 

que veio redistribuída do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá. 

2. Compulsando os autos, tenho que o Estado de Mato Grosso é parte 

necessária para figurar no polo passivo da presente ação, porquanto ter 

capacidade jurídica para figurar no polo passivo da ação. 3. Ainda em 

análise ao feito, constato que o valor atribuído à causa, não corresponde 

ao valor do débito exigível, uma vez que o montante dos débitos das 

CDA’s objeto da lide é de R$5.154,54 (cinco mil e cento e cinquenta e 

quatro reais e cinquenta e quatro centavos). Nesse sentido: “Agravo de 

Instrumento - Ação Anulatória de Débito Fiscal - Impugnação ao Valor da 

Causa - Insurgência contra a r. decisão que acolheu a impugnação do 

Município e determinou a retificação do valor da causa e a 

complementação de custas e demais despesas processuais. O valor da 

causa deve corresponder ao montante do crédito tributário impugnado – 

Decisão reformada - Recurso provido.” (TJ-SP - AI: 

21699574320158260000 SP 2169957-43.2015.8.26.0000, Relator: Cláudio 

Marques, Data de Julgamento: 10/03/2016, 14ª Câmara de Direito Público, 

Data de Publicação: 22/03/2016). 4. Verifico, ainda, a ausência do 

recolhimento das custas processuais. 5. Assim, com fundamento no artigo 

321, do CPC, assinalo o prazo de 10 (dez) dias para que o requerente 

providencie a regularização correta do polo passivo da presente ação, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106884/3/2020 Página 215 de 424



além de informar corretamente o valor da causa bem como promover o 

recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da inicial 

nos termos do parágrafo único do citado artigo, sob pena de indeferimento 

da petição inicial (parágrafo único, do artigo 321) e extinção do processo, 

conforme disposto no § único, do art. 115, do NCPC. 5. Intime-se e 

cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Adair Julieta da Silva Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1052983-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E SANTANA DA SILVA COMERCIO - ME (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA GRAZIELA MARTINS PORTO OAB - MT12579-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 

1052983-86.2019.8.11.0041 REQUERENTE: E SANTANA DA SILVA 

COMERCIO - ME REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Anulatória Com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada 

por E. Santana da Silva Comércio ME, em desfavor do Estado de Mato 

Grosso, na qual objetiva a concessão da tutela de urgência visando 

suspender a exigibilidade da CDA nº 20191627819 bem como para que o 

requerido se abstenha de efetuar protesto e ajuizar executivo fiscal. Aduz 

que tomou conhecimento da CDA nº 20191627819, no valor de 

R$31.426,62 (trinta e um mil e quatrocentos e vinte e seis reais e sessenta 

e dois centavos) que tem como infração a “falta de recolhimento ICMS 

Estimativa Simplificada”. Alega que os lançamentos referentes a “falta de 

recolhimento ICMS Estimativa Simplificada” contém vício de legalidade. 

Anexou documentos. Vieram os autos conclusos. É o Relatório. 

Fundamento e Decido. O Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 

300, dispõe que: “a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidencie a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo” ou seja, determina que o magistrado 

poderá conceder a tutela antecipada, desde que presentes prova 

inequívoca do direito pleiteado, fundado receio de dano irreparável ou de 

difícil reparação. Pois bem, em análise prefacial, própria dessa seara de 

cognição sumária, entendo como demonstrados os requisitos 

autorizadores da tutela de urgência pretendida, senão vejamos. Constato 

que a infração descrita na CDA nº 20191627819 se tratam de Falta de 

Recolhimento ICMS Estimativa Simplificada. Oportuno ressaltar que o 

regime de apuração do ICMS por estimativa por operação simplificada foi 

inserido com a edição do Decreto nº 2.734/2010, posteriormente revogado 

pelo Decreto nº 392/2011, regulamentando o art. 30, da lei Estadual nº 

7.098/98, o qual introduziu os artigos 87-J6 a 87-J17, do RICMS. De modo 

que a forma de apuração e cálculo do ICMS prevista no art. 30, V, da Lei 

nº 7.098/98 extrapola a regra determinada no art. 26, III, e §1º da lei 

Complementar nº 87/96, além de implicar em alterações no tipo tributário do 

imposto ao definir sua base de cálculo. Além disso, verifico que a forma 

de constituição do crédito tributário foi alterada uma vez que consoante o 

mencionado decreto (art. 87-J-6), a cobrança do ICMS se dá mediante 

lançamento de ofício e não mais por homologação, como previsto na Lei 

Complementar nº 87/96, bem como na Lei nº 7.098/98, logo, trata-se de 

mais uma afronta ao disposto na alínea “b”, do inciso III, do art. 146, da 

Constituição Federal, que exige lei complementar para dispor sobre 

lançamento. Nessa ordem de ideias é patente que a aplicação do regime 

descrito no artigo 87-J6, do RICMS/MT, revela-se ilegal, e por isso, entendo 

serem nulos os créditos tributários lançados com fundamento em tal 

dispositivo. Nesse sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C 

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO - 

REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS ESTIMATIVAPOR OPERAÇÃO E ICMS 

ESTIMATIVA COMPLEMENTAR - CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE 

INTERESSE PROCESSUAL - REJEITADA - ARTS. 87-J A 87-J-5 DO 

RICMS/MT - ALTERAÇÃO DE ASPECTOS DA NORMA TRIBUTÁRIA QUE 

CONTRARIA A NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR - ILEGALIDADE E 

INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDAS - NULIDADE DOS DÉBITOS 

QUESTIONADOS - PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - RECURSOS 

DESPROVIDO - SENTENÇA EM REEXAME RATIFICADA. 1. Há de ser 

rejeitada a preliminar de carência de ação, por ausência de interesse 

processual, pois, se o ato normativo questionado pelo impetrante produz 

efeitos concretos e imediatos, ameaçando de lesão ou lesando direitos 

subjetivos, há que se admitir processualmente a utilização do mandamus 

pelo lesado. 2. Apesar de a autorização para cobrança por regime de 

estimativa ser regulada por normas complementares, tal atribuição não 

pode se dar ao arrepio do princípio da estrita legalidade tributária, segundo 

o qual elementos típicos do tributo devem ser estipulados por lei em 

sentido estrito, o que não ocorre no caso concreto, tendo em vista que a 

cobrança do imposto (ICMS) deu-se com base em disposições contidas 

em decreto, qual seja, o Decreto estadual nº 2.734/2010. 3. Uma vez 

reconhecida a ilegalidade e inconstitucionalidade do regime de cobrança, 

por desobediência a princípios constitucionais e legais, a nulidade dos 

débitos, cujos cálculos foram apresentados na via mandamental, é medida 

que se impõe.” (PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO 

APELAÇÃO / REMESSA NECESÁRIA Nº 66493/2016 - COMARCA CAPITAL 

RELATORA:DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO Data de Julgamento: 

18-09-2017). O perigo de dano resta demonstrado em cobrança indevida 

em face da autora. Quanto ao pedido no sentido de que o requerido seja 

obstado de ajuizar cobrança judicial, pleiteado em sede de tutela de 

urgência, não há como acolher uma vez que a aludida postulação viola 

frontalmente o Princípio do Livre Acesso ao Poder Judiciário (artigo 5º, 

inciso XXXV, da CRFB), devendo, portanto, ser parcialmente acolhido o 

pedido de tutela antecipada. Diante do exposto, CONCEDO PARCIALMENTE 

A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar a suspensão da exigibilidade da 

CDA nº 20191627819 bem como para que o requerido se abstenha de 

efetuar protesto com relação ao débito da referida CDA, até ulterior 

deliberação. Providencie-se a citação da parte requerida, para querendo, 

apresentar a sua defesa, no prazo legal. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027722-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS OAB - MT242278-O 

(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 

1027722-22.2019.8.11.0041 AUTOR(A): ITAU UNIBANCO S/A RÉU: O 

ESTADO DE MATO GROSSO e outros (2) Vistos, etc. 1. Trata-se de Ação 

Anulatória de Débito Com Pedido de Concessão de Tutela Provisória de 

Urgência Antecipada em Caráter Antecedente ajuizada por Itaú Unibanco 

S/A em desfavor do Estado de Mato Grosso e Outros, que visa suspender 

a exigibilidade da CDA nº 2018835269. 2. Compulsando os autos, verifico 

que a parte autora propôs a presente ação, além do Estado de Mato 

Grosso, em face da Secretaria de Estado de Assistência Social e 

Cidadania e Procuradoria do Estado de Mato Grosso, que, no entanto, não 

possuem capacidade jurídica para figurar no polo passivo desta ação. 3. 

Ainda em análise ao feito, constato que o requerente informa que irá 

proceder o depósito do débito em discussão para o fim de suspender a 

sua exigibilidade. 4. Verifico a falta do recolhimento das custas 

processuais. 5. Assim, com fundamento no artigo 321, do CPC, assinalo o 

prazo de 30 (trinta) dias para que o requerente comprove o pagamento 

das custas processuais bem informar corretamente o polo passivo da lide 

sob pena de indeferimento da inicial nos termos do parágrafo único do 

citado artigo, além, do que oportunizo o requerente a proceder ao depósito 

judicial. 6. Após, à conclusão. Cuiabá, 17 de julho de 2019. Adair Julieta da 

Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009988-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE ALVES DOS SANTOS - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA GRAZIELA MARTINS PORTO OAB - MT12579-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

Certifico que, em cumprimento à OS n. 001/2015Gab, impulsiono o feito 

para intimar a autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a 
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contestação, bem como, intimados da decisão proferida no AI .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003361-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FREDERICO HARUO TANAKA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA GRAZIELA MARTINS PORTO OAB - MT12579-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

Certifico que, em cumprimento à OS n. 001/2015Gab, impulsiono o feito 

para intimar a autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar nos 

autos haja vista que decorreu o prazo de citação e o requerido não 

apresentou resposta.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000702-79.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI ALVES FERREIRA OAB - MT0017978A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1000702-79.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ROSELI ALVES FERREIRA 

REQUERIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN Vistos etc. Roseli 

Alves Ferreira, qualificada nos autos, ajuizou a presente Ação de 

Obrigação de Fazer Com Pedido de Tutela de Urgência, em face do Estado 

de Mato Grosso e outro, visando que o requerido se abstenha de 

continuar cobrando bem como de inscrever em dívida ativa, protesto e 

órgãos restritivos de créditos referentes ao veículo objeto da demanda. 

Afirma que foi proprietário do veículo motocicleta Honda CBX 150 Aero, 

ano 1989/1989, placas JYT-2915, Renavam nº 127466274, chassis 

9C2KC0501KR110935, o qual está fora de circulação há muitos anos e 

que foi entregue a um ferro velho no ano de 2001. No mérito requer a 

procedência da presente ação. Anexou documentos. Incialmente 

distribuído no Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, o feito veio 

redistribuído para este Juízo em razão de declino de competência de id nº 

19089857. Conforme id nº 21231221 foi determinado o recolhimento das 

custas processuais ou comprovação da hipossuficiência da parte autora 

bem como para que juntasse aos autos as CDA’s e regularizasse o polo 

ativo da lide, a qual cumpriu as determinações, como se vê no id nº 

22488383. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. 

Primeiramente, recebo a emenda à inicial de id nº 22488383. Tratando-se 

de medida destinada à suspensão da exigibilidade de débito com a 

Fazenda pública, aplicam-se as regras do art. 151, do Código Tributário 

nacional, in verbis: “Art. 151 – Suspendem a exigibilidade do crédito 

tributário: I – moratória; II – o depósito do seu montante integral; III – as 

reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo 

tributário administrativo; IV – a concessão de medida liminar em mandado 

de segurança. V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, 

em outras espécies de ação judicial; VI – o parcelamento.” (grifo nosso) 

No caso, devem ser analisadas as hipóteses previstas nos incisos II e V, 

do supracitado artigo. Quanto à possibilidade de suspensão da 

exigibilidade do crédito tributário pelo depósito do montante integral do 

valor exigido (inciso II, do art. 151, do CTN), vê-se que se trata de direito 

subjetivo conferido ex vi legis ao devedor, contra qual o credor não pode 

se opor. Cumpre salientar que tal depósito não se confunde com o 

pagamento da dívida, pois visa justamente impedir, até decisão final na 

ação anulatória, que seja promovida a execução e efetuada a penhora 

sobre bens do devedor/requerente. Caso a ação de conhecimento seja 

julgada procedente, o depósito efetuado pelo requerente será devolvido. 

Infere-se, ainda, que o depósito tratado no inciso II do art. 151do CTN, não 

se confunde com aquele vedado pela Súmula Vinculante n. 28, do 

Supremo Tribunal Federal – “É inconstitucional a exigência de depósito 

prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se 

pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário.” –, pois não tem o 

condão de traçar requisito de admissibilidade para o exercício do direito 

constitucional de ação (art. 5º, XXXV, da CF), mas apenas de possibilitar a 

suspensão do crédito tributário mediante depósito do valor exigido. No 

caso em exame, verifica-se que o requerente não exerceu o seu direito 

subjetivo, ou seja, não o requereu, tampouco realizou o depósito do 

montante integral dos débitos aqui discutidos. Dessa forma, não há que se 

suspender a exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151, inciso II, do 

CTN. Quanto à possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário em razão de concessão de medida liminar ou de tutela 

antecipada (inciso V do art. 151 do CTN), frise-se, de início, que para a 

concessão de tutela de urgência deve concorrer dois requisitos legais, 

quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo; já para a concessão de tutelas de evidência, 

faz-se indispensável independentemente da demonstração do direito e 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a caracterização do 

abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu; as 

alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e 

houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula 

vinculante; se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova 

documental adequada do contrato de depósito, caso em que será 

decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de 

multa; a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos 

fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova 

capaz de gerar dúvida razoável. Na hipótese, a requerente fez pedido de 

tutela de urgência de natureza antecipada. Analisando os argumentos 

despendidos pela requerente, em análise sumária própria dessa fase 

processual, não vislumbro nos documentos que acompanham a inicial a 

boa aparência do direito do requerente e a razoabilidade de sua pretensão 

para a concessão da medida de urgência nesse momento de análise 

perfunctória, na medida em que não há documento que demonstre que o 

veículo esteja fora de circulação ou tenha sido entregue a Ferro Velho, 

além do mais, o automóvel consta em nome do autor tanto no DETRAN-MT 

(id nº 18985261) e SEFAZ-MT (id nº 18985254). Conclui-se então que a 

suspensão da exigibilidade do respectivo débito sem que seja efetuado o 

depósito (art. 151, II, do CTN) só é possível diante de uma certeza quase 

absoluta do direito do requerente verificada em situações nas quais se 

mostrarem patente a nulidade ou irregularidade do título executivo 

combatido, o que não se verifica nestes autos. ISTO POSTO, e com base 

nas alegações acima tecidas, não estando presentes os requisitos do art. 

300 do CPC, INDEFIRO O PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO vindicado para o 

fim de que o requerido se abstenha de continuar cobrando bem como de 

inscrever em dívida ativa, protesto e órgãos restritivos de créditos 

referentes ao veículo objeto da demanda. Com fulcro no artigo 4ª da Lei 

1060/50 e no capitulo 2.14.8 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria (CNGC), concedo ao requerente os benefícios da Justiça 

Gratuita até que se prove o contrário. Ressalto o dever moral da parte 

requerente em noticiar imediatamente a este juízo a cessação da condição 

de hipossuficiência, sob pena do pagamento de até o décuplo das custas 

judiciais, caso silencie a verdade. Promova-se a citação da parte 

requerida, para, querendo, apresentar contestação, no prazo legal. Intime 

e cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Adair Julieta da Silva 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000783-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDNALDO PAIS MARTINS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMILSON FERNANDES DA SILVA OAB - RO5109 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ESTADO DO MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1000783-28.2019.8.11.0001 REQUERENTE: EDNALDO PAIS MARTINS 

REQUERIDO: ESTADO DO MATO GROSSO Vistos, etc. 1. Trata-se de 

Ação Anulatória de Lançamento Tributário Com Pedido de Antecipação de 

Tutela, ajuizada por Ednaldo Pais Martins em face do Estado de Mato 

Grosso. 2. Primeiramente, recebo a emenda à inicial de id nº 21231239. 3. 

É de ressaltar que nas ações de conhecimento, processada pelo rito 

comum é possível a antecipação dos efeitos da tutela de urgência 

pretendida no pedido inicial, na forma preconizada no art. 300, do CPC. 4. 

Desta forma, remeto a apreciação da antecipação de tutela para momento 

posterior a manifestação da parte contrária. 5. Intime-se a parte requerida 

para, se manifestar sobre o pedido da tutela de urgência, no prazo de 10 

(dez) dias. 6. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Adair Julieta 
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da Silva Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 843723 Nr: 47615-26.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S.F. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, declaro, ex officio, a prescrição dos créditos tributários 

decorrentes dos fatos geradores vencidos nas datas de 14/03/2008, CDA 

nº323272, com fulcro no art. 174, caput, do Código Tributário Nacional e 

em consequência, julgo extinto o presente processo com resolução de 

mérito, na forma do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.Condeno 

à parte exequente ao pagamento de custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sob o valor da causa 

devidamente atualizados, em observância ao que disposto no artigo 85, 

§2º do Código de Processo Civil.Transitado em julgado, arquivem-se com 

as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009268-57.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELE VALERIA RIBEIRO CURVO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM
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CUIABÁ EXECUTADa: DANIELE VALERIA RIBEIRO CURVO CPF Nº 

817.665.051-04 - CONTRIBUINTE 734921786. CDA's Nºs 2016 / 1324102; 

2017 / 1497403; 2018 / 1637598 e 2019 / 1781270. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.4.15.014.0452.001. VALOR DA CAUSA: R$ 3.954,27- 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 

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, 
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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 

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, 
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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 1009264-20.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 02/03/2020 08:45:41 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: EDUARDO SALOMAO MOREIRA SILVA CPF Nº 

703.741.711-49 - CONTRIBUINTE 267909. CDA's Nºs 2016 / 1372276; 

2017 / 1575249; 2018 / 1689277 e 2019 / 1901238. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 02.2.24.104.0324.002. VALOR DA CAUSA: R$ 2.871,62- 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, 
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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 

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 - 
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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, 

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 
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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 1009260-80.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 02/03/2020 08:37:04 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: IVONETE LUCIANA DA SILVA SOUZA CPF Nº 

275.029.611-00 - CONTRIBUINTE 734804389. CDA's Nºs 2016 / 1304305; 

2017 / 1484634; 2018 / 1628056 e 2019 / 1848135. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.5.43.051.0229.001. VALOR DA CAUSA: R$ 5.426,76- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 
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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 

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, 
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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 1009275-49.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 02/03/2020 08:59:10 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: ERINA SGUAREZI RUTZ CPF Nº 088.594.779-72 - 

CONTRIBUINTE 92541. CDA's Nºs 2016 / 1324328; 2017 / 1517291; 2018 / 

1671095 e 2019 / 1876640. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.4.45.063.0348.001. VALOR DA CAUSA: R$ 71.337,36- 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, 
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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 

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 - 
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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, 

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 
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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: 1009261-65.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (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 1009261-65.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 02/03/2020 08:40:15 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ELMO ENGENHARIA LTDA CNPJ Nº 

02.500.304/0001-43 - CONTRIBUINTE 318935. CDA's Nºs 2016 / 1287875; 

2017 / 1579027; 2018 / 1684808 e 2019 / 1861467. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.7.35.047.0179.001. VALOR DA CAUSA: R$ 4.214,13- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 
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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 

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, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106884/3/2020 Página 229 de 424



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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CUIABÁ EXECUTADO: EDGARD PEREIRA DOS SANTOS CPF Nº 

250.876.061-72 - CONTRIBUINTE 336066. CDA's Nºs 2016 / 1294331; 

2017 / 1468377; 2018 / 1618096 e 2019 / 1820426. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 04.1.31.015.0174.001. VALOR DA CAUSA: R$ 3.931,34- 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, 
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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 

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 - 
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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, 

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 
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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 1009279-86.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 02/03/2020 09:05:21 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: MOISES RAMOS PEDROSO CPF Nº 710.333.351-34 

- CONTRIBUINTE 734926333. CDA's Nºs 2016 / 1299483; 2017 / 1481073; 

2018 / 1679705 e 2019 / 1827286. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

06.9.43.035.0166.001. VALOR DA CAUSA: R$ 3.284,46- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 
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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 

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, 
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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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CUIABÁ EXECUTADO: CELIO ANTERO DE CARVALHO CPF Nº 

432.596.181-04 - CONTRIBUINTE 734788846. CDA's Nºs 2016 / 1283117; 

2017 / 1478283; 2018 / 1666332 e 2019 / 1877586. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.3.22.019.0225.001. VALOR DA CAUSA: R$ 4.054,85- 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, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106884/3/2020 Página 235 de 424



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 

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 - 
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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, 

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 
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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: 1009276-34.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALZIRA ALBINO DA MATA (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 1009276-34.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 02/03/2020 09:01:15 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: ALZIRA ALBINO DA MATA CPF Nº 008.779.191-94 

- CONTRIBUINTE 55420. CDA's Nºs 2016 / 1288475; 2017 / 1485380; 2018 

/ 1600370 e 2019 / 1799033. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.8.14.009.0030.001. VALOR DA CAUSA: R$ 4.607,21- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 
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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 

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, 
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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 1009271-12.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 02/03/2020 08:54:31 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: CELINA ROBERTO ALVES CPF Nº 206.531.821-04 - 

CONTRIBUINTE 26067. CDA's Nºs 2016 / 1268457; 2017 / 1479897; 2018 / 

1708952 e 2019 / 1839026. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.14.044.0343.001. VALOR DA CAUSA: R$ 3.655,99- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 
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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 

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 - 
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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, 

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 
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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: 1009287-63.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO SANTOS LIRA (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 1009287-63.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 02/03/2020 09:14:25 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: MARCELO SANTOS LIRA CPF Nº 971.869.701-25 - 

CONTRIBUINTE 734968130. CDA's Nºs 2016 / 1343772; 2017 / 1485304; 

2018 / 1689797 e 2019 / 1862618. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.6.31.078.0115.001. VALOR DA CAUSA: R$ 4.776,15- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 
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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 

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, 
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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 1009274-64.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 02/03/2020 08:57:11 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: CARLOS TOMYO NAKATA CPF Nº 286.782.061-87 

- CONTRIBUINTE 351968. CDA's Nºs 2016 / 1282813; 2017 / 1463246; 

2018 / 1615446 e 2019 / 1809353. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.9.43.036.0112.001. VALOR DA CAUSA: R$ 3.958,00- 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, 
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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 

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 - 
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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, 

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 
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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: 1009278-04.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITA FLORENCIA DE SOUZA CONCEICAO (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 1009278-04.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 02/03/2020 09:03:15 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: BENEDITA FLORENCIA DE SOUZA CONCEICAO CPF 

Nº 405.398.221-91 - CONTRIBUINTE 54720. CDA's Nºs 2016 / 1333181; 

2018 / 1693046 e 2019 / 1798920. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.8.13.039.0042.001. VALOR DA CAUSA: R$ 2.907,03- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

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, 
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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 

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, 
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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 1009285-93.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 02/03/2020 09:11:15 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ATAIDE ROBERTO ALVES DA SILVA CPF Nº 

207.364.951-34 - CONTRIBUINTE 45176. CDA's Nºs 2016 / 1324789; 2018 

/ 1612665 e 2019 / 1797647. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.45.065.0307.001. VALOR DA CAUSA: R$ 2.987,51- 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 

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, 
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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 

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 - 
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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, 

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 
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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: 1009263-35.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE ALVES BRITO COUTO (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 1009263-35.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 02/03/2020 08:43:40 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: ELAINE ALVES BRITO COUTO CPF Nº 

651.762.001-04 - CONTRIBUINTE 349983. CDA's Nºs 2016 / 1255070; 

2018 / 1644235 e 2019 / 1805596. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.8.32.001.0337.059. VALOR DA CAUSA: R$ 2.997,07- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

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, 
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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 

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, 
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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 1009290-18.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 02/03/2020 09:18:47 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: OSVALDO ROSA LIMA CPF Nº 285.746.218-20 - 

CONTRIBUINTE 81151. CDA's Nºs 2016 / 1297248; 2017 / 1457158; 2018 / 

1667880 e 2019 / 1820275. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

04.1.31.001.0100.001. VALOR DA CAUSA: R$ 3.695,05 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, 
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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 

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 - 
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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, 

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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106884/3/2020 Página 257 de 424



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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CAUSA: R$ 2.139,77 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS 

DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da 

petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados no período e informar 

expressamente QUAL É O ENDEREÇO ATUALIZADO da Parte Executada, 

NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º 

e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM 

ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias acima 

(item VI) INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE 

sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente 

estes autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar 

da data do recebimento da Carta Citação no endereço da Parte Executada 

indicado na exordial, anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). 

VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), 

DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE 

sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no período (ATO 

ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo 

do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à satisfação do crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de 

parcelamento e/ou pagamento administrativo parcial do crédito executado 

durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de 

ARQUIVAMENTO DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE e consequente extinção deste processo eletrônico 

independentemente de nova vista. IX. HAVENDO manifestação do 

Município Exequente no prazo acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o 

cumprimento dos itens abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo 

acima (item VIII - 30 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 
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Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 
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inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1009289-33.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 02/03/2020 09:17:46 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: VERA LUCIA DE AMORIM CPF Nº 018.694.791-73 - 

CONTRIBUINTE 396704. CDA's Nºs 2016 / 1377099; 2017 / 1527092; 2018 

/ 1682340 e 2019 / 1814419. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.9.45.027.0104.001. VALOR DA CAUSA: R$ 3.618,23- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 
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DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 
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ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 
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citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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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 1009293-70.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 02/03/2020 09:20:35 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: ARENIL RODRIGUES POMOT CPF Nº 

304.464.731-20 - CONTRIBUINTE 386043. CDA's Nºs 2016 / 1344231; 

2017 / 1529216 e 2019 / 1797629, INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.45.056.0814.001. VALOR DA CAUSA: R$ 3.140,19- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 
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Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 
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inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1009288-48.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 02/03/2020 09:16:33 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JANIO FLAVIO ANDRADE DA SILVA CPF Nº 

558.742.669-68 - CONTRIBUINTE 265373. CDA's Nºs 2016 / 1314626; 

2017 / 1497692; 2018 / 1679162 e 2019 / 1785561. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.5.13.023.0300.002. VALOR DA CAUSA: R$ 3.617,11 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. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 
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DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106884/3/2020 Página 266 de 424



ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 
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citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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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 1009292-85.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 02/03/2020 09:19:46 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: THAILI MARIA DA CUNHA CARVALHO CPF Nº 

719.525.431-34 - CONTRIBUINTE 734825169. CDA's Nºs 2016 / 1267169 

2017 / 1454280 2018 / 1615034 2019 / 1836717 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.8.15.063.0344.001. VALOR DA CAUSA: R$ 4.756,54- 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 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 
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Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 
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inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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20.280,99 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE 

por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 
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ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 
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salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 
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prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL
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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 1009321-38.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 02/03/2020 13:00:22 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: MARIA GREGORIA DA SILVA CPF Nº 

697.950.531-91 - CONTRIBUINTE 33428. CDA's Nºs 2016 / 1310380; 2017 

/ 1496871; 2018 / 1631454 e 2019 / 1833898. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.31.043.0078.001. VALOR DA CAUSA: R$ 15.923,47- 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 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 
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ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 
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a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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VALOR DA CAUSA: R$ 815.639,13- DECISÃO 898 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou 

GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, 

sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, 

a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE 

TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 
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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 

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 - 
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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, 

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 
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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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CAUSA: R$ 19.562,09 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS 

DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da 

petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados no período e informar 

expressamente QUAL É O ENDEREÇO ATUALIZADO da Parte Executada, 

NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º 

e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM 

ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias acima 

(item VI) INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE 

sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente 

estes autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar 

da data do recebimento da Carta Citação no endereço da Parte Executada 

indicado na exordial, anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). 

VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), 

DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE 

sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no período (ATO 

ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo 

do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à satisfação do crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de 

parcelamento e/ou pagamento administrativo parcial do crédito executado 

durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de 

ARQUIVAMENTO DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE e consequente extinção deste processo eletrônico 

independentemente de nova vista. IX. HAVENDO manifestação do 

Município Exequente no prazo acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o 

cumprimento dos itens abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo 

acima (item VIII - 30 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 
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Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 
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inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1009300-62.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 02/03/2020 09:28:30 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ADNILSON DA SILVA LARA CPF Nº 

631.329.401-78 - CONTRIBUINTE 734842810. CDA's Nºs 2016 / 1361131; 

2017 / 1545915; 2018 / 1641826 e 2019 / 1812052. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.9.32.005.0025.001. VALOR DA CAUSA: R$ 4.039,72- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 
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DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106884/3/2020 Página 281 de 424



ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 
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citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003910-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE MIRANTE DO PARANAPANEMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ENIO ALVES (REQUERIDO)

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 CARTA PRECATÓRIA PJe Nº 1003910-82.2018.8.11.0041 

DIST.: 21/02/2018 17:14:24 DEPRECANTE: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA 

COMARCA DE MIRANTE DO PARANAPANEMA/SP. FINALIDADE: CITAÇÃO 

DECISÃO 941 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Tendo em vista o 

advento da Resolução TJMT/OE nº 14, de 24/10/2019, uma vez que este 

Juízo não tem mais competência para decidir e/ou impulsionar estes autos 

eletrônicos, DECLARO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA (e razão da 

matéria) desta Vara Especializada de Execução Fiscal – Fazenda Pública 

Municipal e DECLINO ao Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de 

Cuiabá. COMUNIQUE, via Malote Digital, ao DD. Juízo Deprecante 

imediatamente (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFICANDO nestes autos o 

número do Código de Rastreabilidade (ATO ORDINATÓRIO). A seguir, 

REDITRIBUA-SE, pois, esta Carta Precatória (ATO ORDINATÓRIO), 

DANDO-SE BAIXAS na Distribuição e Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO) e 

remeta este feito À CONCLUSÃO com urgência (ATO ORDINATÓRIO), ao 

DD. Juízo competente, para providencias que entender necesárias, com 

as nossas singelas homenagens. PUBLIQUE para fins do § 3º do Art. 205 

CPC (ATO ORDINATÓRIO). Cuiabá, data registrada no Sistema PJe TJMT. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa

Sentença

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0012226-29.2003.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GLEYCON BENEDITO DE FIGUEIREDO (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 0012226-29.2003.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 25/07/2003 10:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: GLEYCON BENEDITO DE FIGUEIREDO CPF NÃO 

INFORMADO - CONTRIBUINTE 21.733 CDA Nº 1998/38398. INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL Nº 01.4.43.038.0340.001 – IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 

178,27- SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída fisicamente em 25/07/2003 pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de GLEYCON BENEDITO DE 

FIGUEIREDO - CPF Nº NÃO INFORMADO, tendo como objeto o recebimento 

do crédito inscrito na CDA Nº 1998/38398, referente ao não pagamento de 

IPTU que recaíram sobre o imóvel de Inscrição Municipal nº 

01.4.43.038.0340.001, e o valor atribuído à causa foi R$178,27- (ID 

28814525). A petição inicial veio instruída com cópias das CDA’s acima 

mencionadas (ID 28814525, p. 3). Em 10/09/2003 foi determinada a citação 

da Parte Executada (ID 28814526), tendo sido expedida a Carta de Citação 

em 23/12/2003(ID 28814527), o qual retornou aos autos SEM assinatura 

de recebimento, conforme AR nº RA815918873BR (ID 28814528, p. 3-4). 

Em 27/06/2004 o Município Exequente requereu a SUSPENSÃO dos autos 

pelo prazo de seis meses para tentar localizar o endereço da Parte 

Executada (ID 28814529). Em 01/09/2004 o Juízo da Primeira Vara Esp. da 

Fazenda Pública deferiu o pedido de SUSPENSÃO e determinou a 

intimação do Município Exequente após o prazo requerido (ID 28814531). 

Em 23/03/2006 o Município Exequente requereu a citação via Edital (ID 

28814533), tendo juntado documento denominado SIAT (ID 28814534). Em 

05/12/2007 o Juízo da Primeira Vara Esp. da Fazenda Pública DECLAROU 

PRESCRITO o crédito tributário executado e JULGOU EXTINTO o presente 

processo, tendo em vista que da constituição do crédito até a data desta 

sentença (ID 28814535). Em 17/02/2009 o Município Exequente interpôs 

RECURSO DE EMBARGOS DE INFRIGENTES alegando que a ausência de 

citação se deu exclusivamente por culpa da morosidade do Poder 

Judiciário (ID 28814537; 28814538; 28814539; 28814540), tendo anexado 

Extratos do Contribuinte (ID’s 28814541; 28814542). Em 19/06/2009 o 

Juízo da Primeira Vara Esp. da Fazenda Pública proferiu decisão que 

RECEBEU o EMBARGOS INFRIGENTES e determinou a intimação da Parte 

Embargada para IMPUGNAR (ID 28814543). Em 28/11/2011 o Juízo da 

Primeira Vara Esp. da Fazenda Pública DEU PROVIMENTO aos EMBARGOS 

INFRIGENTES afastando o reconhecimento da prescrição (ID 28814545). 

Em 09/04/2013 o Município Exequente requereu a citação via Oficial de 

Justiça, bem como, em caso de não manifestação da Parte Executada, a 

penhora de valores (ID 28815056). Em sede de Regime de Exceção 2018, 

em 11/12/2018 o MMº Juiz de Direito Auxiliar da CGJ (Provimento n. 

12/2018-CM) Dr. Aristeu Dias Batista Vilella determinou a citação nos 

termos requerido pelo Município Exequente (ID 28815057), tendo sido 

expedido o Mandado de Citação em 07/01/2019 (ID 28815058), sem 

informações quanto ao seu cumprimento até o presente momento. Em 

06/02/2020 a Secretaria deste Juízo certificou o seguinte: “Certifico que o 

Processo nº 0012226-29.2003.8.11.0041 – 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.” sic (ID 28793416). Eis o relato necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Inobstante haja nos autos despacho 

determinando o processamento deste executivo fiscal com a efetivação 

citação da Parte Executada, pretendendo o recebimento do crédito 

tributário inscrito na CDA nº 38398 venc. 30/01/1998, observo que entre a 

data do vencimento da referida CDA e a data de distribuição da presente 

Execução Fiscal, 25/07/2003, já haviam decorrido mais de cinco anos sem 

a ocorrência de qualquer causa interruptiva estabelecida pelo Paragrafo 

Único do Art. 174 da Lei nº 5.172/1966 – C.T.N., a saber: “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; (Redação dada pela LCP nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; 

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor.” Sabe-se que a constituição 

definitiva do crédito tributário é feita através do seu lançamento, nos 

termos do Art. 142 do C.T.N., e que a notificação de tal lançamento se dá 

através do envio do carnê do IPTU ao contribuinte, conforme Súmula 397 

do E. Superior Tribunal de Justiça. Além disso, sabe-se a prescrição e a 

decadência estão previstas no C.T.N., em seu Art. 156, inc. V, como 

causas extintivas do crédito tributário, aplicando-se ao caso a SÚMULA 
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STJ 409, a saber: “Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da 

propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, do CPC).” 

Dessa forma, o Município Exequente já não possuía mais o direito à ação 

de execução em relação à CDA nº 1998/38398, em razão da incidência da 

prescrição direta dos créditos tributários, impondo a este Juízo o 

reconhecimento ex officio de ausência de uma das condições desta ação 

de execução, qual seja, a exigibilidade do crédito tributário executado, por 

força do caput do Art. 174 do C.T.N., acima transcrito. Ressalta-se que o 

Juízo da Fazenda Pública não deu causa à prescrição no caso presente, 

não se aplicando aqui o disposto na SÚMULA STJ 106, porque o crédito 

tributário já não era mais exigível quando da distribuição desta Execução 

Fiscal e que ‘cabe ao juiz zelar pela presença das condições da ação 

executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, extirpadas pela 

prescrição da pretensão tributária quando entre a constituição do crédito 

tributário e a promoção da execução decorreu o lustro prescricional.’, ex 

vi STJ, REsp 1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. Assim, com fundamento 

nos Arts. 156, inciso V e 174 do Código Tributário Nacional, combinado 

com o Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015, DECLARO EX OFFICIO PRESCRITO o 

crédito tributário inscrito na CDA nº 1998/38398, e, consequentemente, 

JULGO EXTINTA a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 

0012226-29.2003.8.11.0041, COM JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o 

trânsito em julgado, DETERMINO O CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da 

INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ da CDA nº 

1998/38398, da relação de Créditos da Fazenda Pública Municipal, nos 

termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pela Fazenda Pública Municipal, 

junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de 

Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município 

de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade 

e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser 

excluída, por causa da ocorrência da prescrição direta antes da 

propositura desta Execução Fiscal. ISENTO de custas processuais e 

honorários advocatícios, nos termos do Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – 

L.E.F. INTIME (PJe e DJe) desta sentença o Município Exequente, através 

do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, nos termos dos 

Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. DEIXO de determinar a 

intimação da Parte Executada por AR, visto que não foi possível localizá-la 

no endereço fornecido pelo Município Exequente, conforme AR dos 

Correios nº RA815918873BR (ID 28814528, p. 3-4). DEIXO de determinar a 

REMESSA dos autos para reexame desta sentença ao E. Tribunal de 

Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o disposto no Art. 496 

do CPC, conforme expressa determinação do § 3º, inc. II do referido artigo 

do CPC, vez que o valor da causa (R$ 178,27-) está abaixo de quinhentos 

salários mínimos, hoje R$ 1.045,00-, ou seja, R$ 522.500,00-. Após, 

CERTIFIQUE o trânsito em julgado e DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e 

Sistema Apolo do Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá. A seguir, 

ARQUIVEM definitivamente estes autos. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º 

do Art. 205 CPC. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema 

PJe TJMT. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito 

- CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: 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. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 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 à citação do réu ou do executado, ressalvadas as 

hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar 

do pedido. 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. 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. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - 

acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - 

decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou 

prescrição; - LEI 6.830, DE 22/09/1980: 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. (...) § 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) - LEI Nº 4.320, DE 

17/03/1964: Art. 39. Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária 

ou não tributária, serão escriturados como receita do exercício em que 

forem arrecadados, nas respectivas rubricas orçamentárias. (Redação 

dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - Os créditos de que trata 

este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo para pagamento, serão 

inscritos, na forma da legislação própria, como Dívida Ativa, em registro 

próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será 

escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 2º 

- Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, 

proveniente de obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais 

e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda 

Pública, tais como os provenientes de empréstimos compulsórios, 

contribuições estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, 

exceto as tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, 

custas processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 

responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes 

de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 3º (...). § 4º - A 

receita da Dívida Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos 

anteriores, bem como os valores correspondentes à respectiva 

atualização monetária, à multa e juros de mora e ao encargo de que tratam 

o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do 

Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa da União será apurada e 

inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979). FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0005507-60.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDES FERNANDES (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 0005507-60.2005.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 14/01/2005 12:13 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: EVANDES FERNANDES CPF NÃO INFORMADO - 

CONTRIBUINTE 60.107 CDA’s Nºs 1999/42938; 2000/102633; 2001/29224; 

2002/96953;  2003/179411.  INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.8.24.039.0225.001- IPTU. VALOR DA CAUSA: R$1.077,30- SENTENÇA 
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196 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO 

FISCAL distribuída fisicamente em 14/01/2005 pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

em desfavor de EVANDES FERNANDES - CPF NÃO INFORMADO, tendo 

como objeto o recebimento do crédito inscrito na CDA’s Nºs 1999/42938; 

2000/102633; 2001/29224; 2002/96953; 2003/179411, referentes ao não 

pagamento de IPTU’s que recaíram sobre o imóvel de Inscrição Municipal 

nº 01.8.24.039.0225.001, e o valor atribuído à causa foi R$ 1.077,30 - (ID 

28793418). A petição inicial veio instruída com cópias das CDA’s acima 

mencionadas (ID 28814562). Na data de 14/02/2005 foi determinada a 

citação por carta da Parte Executada (ID 28814563, p. 1), sem 

informações quanto ao seu cumprimento. Em 30/05/2007 o Juízo da 

Primeira Vara Esp. da Fazenda Pública JULGOU PARCIALMENTE EXTINTO 

os autos em relação aos créditos que desde sua constituição até a data 

desta decisão estavam sem citação e determinou a continuação quanto 

aos créditos remanescentes (ID 28814563, p. 3-4). Em 04/01/2008 o 

Município Exequente interpôs RECURSO DE APELAÇÃO alegando que a 

contagem do prazo prescricional entabulado pelo Juízo de Primeiro Grau 

restou-se equivocada (ID’s 28814563, p. 7-8; 28814564; 28814565; 

28814566, p. 1-2). Em 19/02/2009 o Juízo da Primeira Vara Esp. da 

Fazenda Pública RECEBEU o Recurso de Apelação em seu duplo efeito e 

determinou a intimação da Parte Apelada para apresentar CONTRA 

RAZÕES (ID 28814566, p. 4). Em 01/09/2009 a Colenda Quarta Câmara 

Cível do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso DEU PROVIMENTO ao 

RECURSO DE APELAÇÃO para cassar a decisão recorrida e regular o 

andamento do feito, nos seguintes termos: “(...) Ante o exposto, dou 

provimento ao Apelo e, consequentemente, desconstituo o ato sentencial 

impugnado, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem, para 

prosseguimento.” sic, (ID’s 28814567, p. 4-6; 28814568, p. 1-4). Em 

25/11/2011 a Secretaria da Primeira Vara Esp. da Fazenda Pública expediu 

Certidão, nos seguintes termos: “Certifico e dou fé, que a Exequente vem 

sendo reiteradamente intimada para fazer carga destes autos, visando o 

necessário impulse processual de sua responsabilidade. Certifico, ainda, 

que ao compareceu perante esta Secretaria, os prepostos ou 

procuradores da Exequente se recusam a receber em carga, não só os 

presentes autos, Como, de maneira mais abrangente, inúmeras outras 

execuções, sobre a alegação de que não possuem procuradores para 

atender a demanda de processos de interesse da Exequente. Por tais 

razões, encaminho os autos conclusos para deliberações.” sic (ID 

28814569, p. 1). Em 25/11/2011 o Juízo da Primeira Vara Esp. da Fazenda 

Pública determinou o arquivamento provisório dos autos diante da inércia 

do Município Exequente (ID 28814569, p. 1). Em 04/02/2020 a Secretaria 

deste Juízo certificou o seguinte: “Certifico que o Processo nº 

0005507-60.2005.8.11.0041 – 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 

MUNICIPAL DE CUIABÁ.” sic (ID 28793419). Eis o relato necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Após análise dos autos, chega-se à conclusão 

que no caso concreto está presente questão de ordem pública, que se 

consubstancia na ocorrência do instituto da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE, a qual se deu com o transcurso do lapso quinquenal. 

Ressalte-se que à época em que foi deferida a citação da Parte Executada 

em 14/02/2005 (ID 28814563, p. 1), vigia o Art. 219 do CPC/1973, que 

expressamente estabelecia que somente a citação válida interrompe a 

prescrição e no seu § 1º previa que a interrupção da prescrição retroagia 

à data da propositura da ação. No presente caso, levando-se em conta a 

redação dada ao inc. I do Art. 174 do C.T.N. anterior à Lei Complementar 

nº 118/2005, de 09/02/2005, em vigor a partir de 04/06/2005 (Art. 4º - 120 

dias após publicação), após a distribuição processual em 14/01/2005, 

houve o provimento do Recurso de Apelação em 01/09/2009 e até a 

presente data, já decorreu mais de dez anos, sem que a Fazenda Pública 

Municipal obtivesse o êxito na cobrança. Constam dos autos, conforme 

Certidão de ID 28814569 - p. 1, que transcorreram mais de dez anos sem 

qualquer manifestação da Fazenda Pública buscando a dar continuidade 

na cobrança dos títulos executivos extrajudiciais, ou apresentando razões 

para seu estado de inércia nas providências executórias que competem 

ao Credor, face ao princípio do dispositivo. A par do assunto, entendo que 

não pode a Parte Executada estar eternamente exposto à execução fiscal, 

tampouco o Poder Judiciário onerado pela inércia da Fazenda Pública 

Municipal Exequente. Dessa forma, tendo implementado no caso concreto 

o lapso temporal superior aos dez anos entre a data do provimento do 

Recurso de Apelação (01/09/2009) e a presente data, bem como ter o 

processo ficado paralisado por desídia/inação do Município Exequente, 

que não foi diligente nas providências que lhe incumbia para impulsioná-lo 

e não por culpa da máquina judiciária, a fim de não permitir à Fazenda 

Pública manter indefinidamente a relação processual inócua, o 

reconhecimento, de ofício, por este Juízo da prescrição intercorrente do 

crédito tributário, é medida de rigor, com a consequente extinção desta 

execução fiscal com resolução do seu mérito. Nesse sentido, posiciona o 

Egrégio Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E EXECUÇÃO 

FISCAL. PRESCRIÇÃO. DESPACHO CITATORIO. LEI 6.830/1980, ART. 8., 

PAR. 2. CPC, ART. 219, PAR. 4. CTN, ART. 174. I - NO PROCESSO DE 

EXECUÇÃO FISCAL, O DESPACHO ORDENANDO A CITAÇÃO DO 

EXECUTADO, POR SI, NÃO PRODUZ O EFEITO DE INTERROMPER A 

PRESCRIÇÃO (LEI 6.830/1980, ART. 8., PAR. 2., C/C OS ARTS. 219, PAR. 

4., CPC, E 174, CTN). PERSISTENCIA DO PRAZO QUINQUENAL. 2. 

JURISPRUDENCIA UNIFORMIZADA ESTADEADA EM EMBARGOS DE 

DIVERGENCIA (PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ). 3. RECURSO IMPROVIDO.” 

(STJ, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministro MILTON LUIZ PEREIRA, REsp 

81.832/RS, julgado em 21/10/1996, DJ 25/11/1996, p. 46150). (negritei). 

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO 

DEVEDOR. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. CITAÇÃO PESSOAL DO 

DEVEDOR. 1. - O art. 8º, § 2º, da Lei n. 6.830/80, nos termos em que foi 

admitido em nosso ordenamento jurídico, não tem prevalência. A sua 

aplicação há de sofrer os limites impostos pelo art. 174 do Código 

Tributário Nacional. 2. - Repugnam os princípios informadores do nosso 

sistema tributário a prescrição indefinida. Há de, após o decurso de 

determinado tempo sem promoção da parte interessada, se estabilizar o 

conflito pela via da prescrição, impondo segurança jurídica aos litigantes. 

3. - Os casos de interrupção do prazo prescricional estão previstos no 

art. 174 do CTN, o qual tem natureza de lei complementar e, por isso, se 

sobrepõe à Lei de Execuções Fiscais (6.830/80), que é lei ordinária. 4. - 

Não efetivada a regular citação do contribuinte antes de transcorridos 

cinco anos da data da constituição definitiva do crédito tributário, a 

prescrição há de ser decretada. 5. - Embargos de divergência acolhidos.” 

(STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, EREsp 85.144/RJ, 

julgado em 14/02/2001, DJ 02/04/2001, p. 250) (negritei). “PROCESSO 

CIVIL E TRIBUTÁRIO- PRESCRIÇÃO – COBRANÇA DE IPTU. 1. A obrigação 

tributária nasce com o fato gerador, mas o crédito respectivo só se 

aperfeiçoa com o lançamento, fazendo nascer, a partir daí, um crédito que 

pode ser cobrado no curso dos próximos cinco anos. 2. A inscrição do 

crédito na dívida ativa é mera providência burocrática, sem força para 

arcar algum termo prescricional. 3. Somente a citação é capaz de 

interromper o prazo prescricional, não podendo ser considerado para 

tanto o disposto no CPC. 4 Recurso especial provido. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministra ELIANA CALMON, REsp 605.037/MG, julgado em 

01/04/2004, DJ 07/06/2004, p. 212). (negritei). “PROCESSUAL CIVIL. 

EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE CINCO 

ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE 1. 

Trata-se de Execução Fiscal em que o Tribunal local consignou que "as 

diligências realizadas restaram infrutíferas" e que "não pode o executado 

ser eternamente exposto à Execução, tampouco o Judiciário onerado pela 

inércia do exeqüente" (fl. 100, e-STJ). 2. Valendo-se do contexto 

probatório dos autos, o Tribunal de origem asseverou em seu acórdão que 

o exequente não diligenciou utilmente no processo por período superior a 

5 anos, caracterizando sua inércia, sendo imperiosa a decretação da 

prescrição intercorrente pela inércia da Fazenda. Nesse sentido: AgRg no 

REsp 1.284.357/SC, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; 

AgRg no REsp 1.364.440/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira 

Turma, DJe 22.9.2015; AgRg no AREsp 534.414/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014. 3. Agravo Interno não 

provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgInt 

no REsp 1602277/PR, julgado em 20/09/2016, DJe 10/10/2016). (negritei). 

Por outro lado, inobstante não ter sido oportunizada prévia manifestação 

da Fazenda Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 

6.830/1980, tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º 

do Art. 40 da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será 

DISPENSADA. Ademais, não se pode deixar de registrar que o Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste 

dispositivo para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente 

sem oitiva prévia da Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença 
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para eventual interposição de recurso de Apelação supre a manifestação 

da Fazenda. A propósito, colha-se: “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA 

NACIONAL. SÚMULA 283/STF. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A Fazenda não se manifestou sobre a 

desídia no feito. Incidência da Súmula 283/STF. 3. Superado o óbice, a 

decretação de prescrição intercorrente diante da desídia exposta 

encontra amparo em precedente que reforça a ideia de que "o STJ vem 

flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, § 4º, da Lei 6.830/1980 

para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva 

prévia da Fazenda Pública quando esta, no recurso interposto contra a 

sentença de extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado 

(compatibilização com o princípio processual pas de nullitè sans grief) - 

cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 1.236.887/RS, Rel. Min. 

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 17.10.2011. 4. Agravo 

Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 02/04/2013, DJe 

08/05/2013). (negritei). No mesmo sentido, confira o seguinte julgado 

proferido pelo Tribunal Regional da 1ª Região: “TRIBUTÁRIO E 

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO REQUERIDA PELO 

INSS, SUCEDIDO PELA UNIÃO (FN). PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 

DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRÉVIA OITIVA DA FAZENDA 

PÚBLICA. NECESSIDADE SUPRIDA COM A INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. 

PRECEDENTES DO TRF-1ª REGIÃO E DO STJ. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 

1. "A finalidade da prévia oitiva da Fazenda Pública, prevista no art. 40, § 

4º, da Lei n. 6.830/80, é a de possibilitar à Fazenda a arguição de 

eventuais causas de suspensão ou interrupção da prescrição do crédito 

tributário. Não havendo prejuízo demonstrado pela Fazenda Pública em 

apelação, não há que se falar em nulidade, tampouco cerceamento de 

defesa, em homenagem aos princípios da celeridade processual e 

instrumentalidade das formas. Precedentes" (AgRg no REsp 

1.247.737/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, STJ, Segunda Turma, DJe 

29/6/2011). 2. "A intimação da sentença para a eventual interposição de 

recurso de apelação supre a manifestação da Fazenda, determinada no 

art. 40, § 4º, da LEF" (ApReeNec 0005077-97.2005.4.01.9199/MG, Rel. 

Des. Fed. Maria do Carmo Cardoso, TRF1, Oitava Turma, e-DJF1 

04/04/2008, p. 533). 3. (...). 4. Não intimada a Fazenda Pública para 

manifestação nos termos do art. 40, § 4º, da Lei n. 6.830/80, mas também 

não comprovada, no momento da apelação, ocorrência de causa 

suspensiva ou interruptiva da contagem do prazo de prescrição e, 

consequentemente, prejuízo à apelante, não merece reparo a sentença. 5. 

Apelação não provida. (TRF-1 - OITAVA TURMA - Relator: 

DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA, AC: 

00777366020124019199, Data de Julgamento: 07/08/2015, Data de 

Publicação: 04/09/2015). (negritei). ISTO POSTO, nos termos do Art. 487, 

inc. II e Art. 927, inc. III, ambos do CPC c/c Art. 40, § 5º, da Lei nº 

6.830/1980, DECLARO EXTINTA COM JULGAMENTO DO MÉRITO a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0005507-60.2005.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de EVANDES 

FERNANDES - CPF NÃO INFORMADO, face à ocorrência da prescrição 

intercorrente da pretensão do recebimento do crédito executado inscrito 

na CDA’s Nºs 1999/42938; 2000/102633; 2001/29224; 2002/96953; 

2003/179411, cujas INSCRIÇÕES COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ DEVERÃO SER CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da 

relação de Créditos do Município, nos termos do Art. 39 da Lei nº 

4.320/1964, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – 

Gestão de Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do 

Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N., sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUAS 

EXIGIBILIDADES devem ser excluídas, por causa da ocorrência da 

prescrição intercorrente desta Ação de Execução Fiscal. ISENTO de 

custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do Art. 39 da 

Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME (PJe e DJe) desta sentença o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, 

nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. INTIME 

desta sentença a Parte Executada, por Carta Registrada, em homenagem 

aos princípios fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC, 

conforme Arts. 271, e 274, todos do CPC. DEIXO de determinar a 

REMESSA dos autos para reexame desta sentença ao E. Tribunal de 

Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o disposto no Art. 496 

do CPC, conforme expressa determinação do § 3º, inc. II do referido artigo 

do CPC, vez que o valor da causa (R$ 1.077,30-) está abaixo de 

quinhentos salários mínimos, hoje R$ 1.045,00-, ou seja, R$ 522.500,00-. 

Após, CERTIFIQUE o trânsito em julgado e DÊEM-SE BAIXAS na 

Distribuição e Sistema Apolo do Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá. 

A seguir, ARQUIVEM definitivamente estes autos. PUBLIQUE (DJe), para 

fins do § 3º do Art. 205 CPC. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema PJe do TJMT. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito ph - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: 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. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 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 à citação do réu ou do executado, ressalvadas as 

hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar 

do pedido. 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. 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. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - 

acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - 

decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou 

prescrição; - LEI 6.830, DE 22/09/1980: 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. (...) § 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). - LEI Nº 4.320, DE 

17/03/1964: Art. 39. Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária 

ou não tributária, serão escriturados como receita do exercício em que 

forem arrecadados, nas respectivas rubricas orçamentárias. (Redação 

dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979). § 1º - Os créditos de que trata 

este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo para pagamento, serão 

inscritos, na forma da legislação própria, como Dívida Ativa, em registro 

próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será 

escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979). § 

2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, 

proveniente de obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais 

e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda 

Pública, tais como os provenientes de empréstimos compulsórios, 

contribuições estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, 

exceto as tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, 

custas processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 
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públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 

responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes 

de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979). § 3º (...). § 4º - A 

receita da Dívida Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos 

anteriores, bem como os valores correspondentes à respectiva 

atualização monetária, à multa e juros de mora e ao encargo de que tratam 

o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do 

Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa da União será apurada e 

inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979). FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0011688-77.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAXIMINA BENITES GALADRI (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 0011688-77.2005.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 25/01/2005 17:13 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: MAXIMINA BENITES GALADRI CPF NÃO 

INFORMADO - CONTRIBUINTE 64.691 CDA’s Nºs 1999/47373; 1999/47426; 

2000/107590; 2000/107649; 2001/60194; 2001/60275; 2002/102353; 

2002/102402; 2003/185317; 2003/185379. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.9.14.008.0430.001- IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 759,01- SENTENÇA 

196 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO 

FISCAL distribuída fisicamente em 25/01/2005 pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

em desfavor de MAXIMINA BENITES GALADRI - CPF NÃO INFORMADO, 

tendo como objeto o recebimento do crédito inscrito nas CDA’s Nºs 

1999/47373, 1999/47426, 2000/107590, 2000/107649, 2001/60194, 

2001/60275, 2002/102353, 2002/102402, 2003/185317, 2003/185379, 

referentes ao não pagamento de IPTU’s que recaíram sobre o imóvel de 

Inscrição Municipal nº 01.9.14.008.0430.001, e o valor atribuído à causa 

foi R$759,01- (ID’s 28813894; 28816575; 28816576). A petição inicial veio 

instruída com cópias das CDA’s acima mencionadas (ID’s 28816577; 

28816578 e 28816579, p. 1-3). Em 23/05/2006 foi determinada a citação 

da Parte Executada, interrompendo-se o prazo prescricional do Art. 174 

do C.T.N. (ID 28816579, p. 4), sem informações quanto ao seu 

cumprimento. Em 29/05/2007 o Juízo da Primeira Vara Esp. da Fazenda 

Pública JULGOU PARCIALMENTE EXTINTO os presentes autos, ante a 

ocorrência da PRESCRIÇÃO, em relação aos créditos inscritos nas CDA’s 

1999/47373, 1999/47426, 2000/107590, 2000/107649, 2001/60194, 

2001/60275, pois, da constituição dos referidos créditos até a data da 

presente decisão havia transcorrido mais de cinco anos e determinou o 

arquivamento dos créditos remanescentes (ID’s 28816579; 28816580, p. 

3). Em 08/01/2008 o Município Exequente interpôs RECURSO DE 

APELAÇÃO alegando que a contagem do prazo prescricional se deu de 

forma equivocada (ID’s 28816580, p.6-7; 28816581; 28816582; 28816583, 

p. 2). Em 19/02/2009 o Juízo da Primeira Vara Esp. da Fazenda Pública 

determinou que fosse certificado a tempestividade do recurso interposto, 

bem como RECEBEU o RECURSO DE APELAÇÃO em seu duplo efeito, por 

fim determinou a intimação da Parte Executada para apresentar 

CONTRARRAZÕES (ID 28816583, p. 6. Em 19/10/2009 a Colenda Quarta 

Câmara Cível do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso PROVEU 

PARCIALMENTE o RECURSO DE APELAÇÃO, mantendo a prescrição dos 

créditos inscritos nas CDA’s nºs 1999/47373, 1999/47426, 2000/107590, 

2000/107649, e, determinando o prosseguimento dos autos sem o 

arquivamento dos créditos remanescentes (ID 28816584, p. 5-7). Em 

25/11/2011 a Secretaria do Juízo da Primeira Vara Esp. da Fazenda 

Pública certificou que o Município Exequente foi reiteradamente intimado 

para fazer carga dos autos e não o fez (ID 28816585, p. 5). Em 

25/11/2011 o Juízo da Primeira Vara Esp. da Fazenda Pública determinou o 

arquivamento provisório dos autos diante da inércia do Município 

Exequente (ID 28816585, p. 5). Em 04/02/2020 a Secretaria deste Juízo 

cer t i f icou o seguinte:  “Cert i f ico que o Processo n º 

0011688-77.2005.8.11.0041 – 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 

MUNICIPAL DE CUIABÁ” sic (ID 28813895). Eis o relato necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Após análise dos autos, chega-se à conclusão 

que no caso concreto está presente questão de ordem pública, que se 

consubstancia na ocorrência do instituto da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE, a qual, segundo a remansosa jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça, se deve a conjugação de dois fatores, quais sejam: o 

decurso de lapso, bem como a inércia do credor. No presente caso, 

levando-se em conta a redação dada ao CTN posterior a Lei Complementar 

nº 118/2005, após o primeiro marco interruptivo da prescrição, que se deu 

com o despacho ordenatório da citação em 23/05/2006, o qual retroage à 

data da distribuição da ação, ocorrida em 25/01/2005, houve provimento 

parcial do Recurso de Apelação em 19/10/2009 (ID 28816584, p. 5-7), 

todavia, desde então já decorreram mais de DEZ ANS sem a ocorrência de 

qualquer outra causa interruptiva estabelecida pelo Parágrafo Único do 

Art. 174 da Lei nº 5.172/1966 – C.T.N. e de igual forma, sem qualquer 

causa suspensiva do lapso prescricional. Nesse interregno, verifica-se 

ausente até o presente momento a integração indispensável para a 

validade da relação processual executiva com a citação da Parte 

Executada, conforme preceituam os Arts. 238 e 239 do C.P.C.. A par do 

assunto, entendo que não pode a Parte Executada estar eternamente 

exposta à execução fiscal, valendo-se ressaltar que o Município 

Exequente foi intimado a fazer carga dos autos e nada postulou, conforme 

Certidão constante no ID 28816585, p. 5. Desta feita, tendo implementado 

no caso concreto o lapso temporal superior aos dez anos entre a data do 

provimento parcial do Recurso de Apelação (19/10/2009) e a presente 

data, a fim de não permitir à Fazenda Pública manter indefinidamente a 

relação processual inócua, o reconhecimento, de ofício, por este Juízo da 

prescrição intercorrente do crédito tributário, é medida de rigor, com a 

consequente extinção desta execução fiscal com resolução do seu 

mérito. Nesse sentido, posiciona o nosso Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso: APELAÇÃO CÍVEL - 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) – 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. 

PRECEDENTE DO STJ EM REGIME DE RECURSO REPETITIVO (ART. 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). RECURSO 

DESPROVIDO. Decorridos mais de 05 (cinco) anos sem que a Fazenda 

Pública estadual consiga objetivar a localização e a constrição de bens da 

empresa devedora, ou qualquer causa de interrupção ou suspensão da 

fluência do prazo prescricional, opera-se a prescrição intercorrente. 

Precedente do STJ em regime de recurso repetitivo aplicado ao caso: 

REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). Recurso desprovido. (TJMT - 

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, N.U 

0002045-46.2006.8.11.0046, Rel. Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Julgado 

em 26/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019). (negritei). Por outro lado, 

inobstante não ter sido oportunizada prévia manifestação do Município 

Exequente, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 

6.830/1980, tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º 

do Art. 40 da LEF, a manifestação prévia do Município Exequente será 

DISPENSADA, ex vi: 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. ... § 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) (negritei). Ademais, não se 

pode deixar de registrar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça vem 

flexibilizando a literalidade deste dispositivo para manter a decisão que 

decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia do Município de 

Cuiabá, posto que a intimação da sentença para eventual interposição de 

recurso de Apelação supre a falta de tal manifestação, conforme decisão 

em sede de Recurso Repetitivo (Temas 566, 567, 569, 570 e 571), a 

seguir: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO 

CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. 
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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 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 1.340.553-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 

Primeira Seção, Por Unanimidade, Julgado em 12/09/2018, DJe 

16/10/2018). ISTO POSTO, nos termos do Art. 1º do Decreto nº 

20.910/1932, Art. 487, inc. II e Art. 927, inc. III, ambos do CPC c/c Art. 40, § 

5º, da Lei nº 6.830/1980, DECLARO EXTINTA COM JULGAMENTO DO 

MÉRITO a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 

0011688-77.2005.8.11.0041, promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em 

desfavor de MAXIMINA BENITES GALADRI - CPF NÃO INFORMADO, face à 

ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão do recebimento dos 

créditos executados representados pelas CDA’s Nºs 2001/60194, 

2001/60275, 2002/102353, 2002/102402, 2003/185317, 2003/185379, 

cujas INSCRIÇÕES COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

DEVERÃO SER CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da relação 

de Créditos do Município, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pelo 

Município Exequente, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o 

GAT – Gestão de Administração Tributária da Secretaria Municipal de 

Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do CTN, sob pena 

de responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP), pois SUAS 

EXIGIBILIDADES devem ser excluídas, por causa da ocorrência da 

prescrição intercorrente desta Ação de Execução Fiscal. ISENTO de 

custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do Art. 39 da 

Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME (PJe e DJe) desta sentença o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, 

nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. INTIME 

desta sentença a Parte Executada, por Carta Registrada, em homenagem 

aos princípios fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC, 

conforme Arts. 271, e 274, todos do CPC. DEIXO de determinar a 

REMESSA dos autos para reexame desta sentença ao E. Tribunal de 

Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o disposto no Art. 496 

do CPC, conforme expressa determinação do § 3º, inc. II do referido artigo 

do CPC, vez que o valor da causa (R$ 759,01-) está abaixo de quinhentos 

salários mínimos, hoje R$ 1.045,00-, ou seja, R$ 522.500,00-. Após, 

CERTIFIQUE o trânsito em julgado e DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e 

Sistema PJe do Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá. A seguir, 

ARQUIVEM definitivamente estes autos. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º 

do Art. 205 CPC. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema 

PJe TJMT. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito 

- CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: 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. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 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 à citação do réu ou do executado, ressalvadas as 

hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar 

do pedido. 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. 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 
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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. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - 

acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - 

decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou 

prescrição; - LEI 6.830, DE 22/09/1980: 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. (...) § 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) - LEI Nº 4.320, DE 

17/03/1964: Art. 39. Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária 

ou não tributária, serão escriturados como receita do exercício em que 

forem arrecadados, nas respectivas rubricas orçamentárias. (Redação 

dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - Os créditos de que trata 

este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo para pagamento, serão 

inscritos, na forma da legislação própria, como Dívida Ativa, em registro 

próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será 

escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 2º 

- Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, 

proveniente de obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais 

e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda 

Pública, tais como os provenientes de empréstimos compulsórios, 

contribuições estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, 

exceto as tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, 

custas processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 

responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes 

de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 3º (...). § 4º - A 

receita da Dívida Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos 

anteriores, bem como os valores correspondentes à respectiva 

atualização monetária, à multa e juros de mora e ao encargo de que tratam 

o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do 

Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa da União será apurada e 

inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979). FIM

Distribuição de Processos Digitalizados

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0013808-59.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REDE CONSTRUCOES ELETRICAS LIMITADA (EXECUTADO)

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ALVES (EXECUTADO)

RICARDO JOSE LOPES CLEMENTE (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0013808-59.2006.8.11.0041 – 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, 69/2020-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: 0011118-57.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Q. L. LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA - ME (EXECUTADO)

MARIO LUIZ DE ANDRADE (EXECUTADO)

FERNANDO QUARESMA DE ANDRADE (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0011118-57.2006.8.11.0041 – 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, 69/2020-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-129 EMBARGOS À 

EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0021456-41.2016.8.11.0041

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

ITAU UNIBANCO FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO OAB - 07.221.678/0001-43 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (LITISCONSORTE)

 

Certifico que o Processo nº 0021456-41.2016.8.11.0041 – Classe: 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL (1118) - 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, 69/2020-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: 0032312-69.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TERRA RICA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0032312-69.2013.8.11.0041 – 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, 69/2020-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: 0035375-39.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAUDE HOME CENTER COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA 

SAUDE LTDA - EPP (EXECUTADO)

FABIO SPADA (EXECUTADO)

ANDREITE SPADA (EXECUTADO)

NAIR TERESINHA SOARES SPADA (EXECUTADO)

ASTAZIANI SPADA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0035375-39.2012.8.11.0041 – 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, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106884/3/2020 Página 289 de 424



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: 0032682-48.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0032682-48.2013.8.11.0041 – 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, 69/2020-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: 0025758-36.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONTINENTAL OVERSEAS CORPORATION (EXECUTADO)

CONTINENTAL GRAIN COMPANY (EXECUTADO)

RENATA DE ABREU DUARTE (EXECUTADO)

FERNANDA DE ABREU DUARTE (EXECUTADO)

CONTIBRASIL COMERCIO E EXPORTACAO DE GRAOS LTDA. 

(EXECUTADO)

MONTE MOR S/A IMOVEIS E PARTICIPACOES (EXECUTADO)

LUIZ CARLOS GONCALVES LOPES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0025758-36.2004.8.11.0041 – 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, 69/2020-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: 0006502-20.1998.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAMOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD ALIMENTICIOS LTDA 

(EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0006502-20.1998.8.11.0041 – 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, 69/2020-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: 0006554-16.1998.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0006554-16.1998.8.11.0041 – 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, 69/2020-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: 0016948-04.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. E. COMERCIO DE INSTRUMENTOS E ACESSORIOS MUSICAIS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

JORILDO CARLOS DA SILVA (EXECUTADO)

ELISBETE ERZIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0016948-04.2006.8.11.0041 – 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, 69/2020-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: 0016980-62.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO FRANCISCO DE LIMA (EXECUTADO)

JOSE LUIS ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

OURO PRETO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0016980-62.2013.8.11.0041 – 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, 69/2020-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: 0018506-35.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N C INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUTAI 661 EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA (EXECUTADO)

IGOR GRAVINA TAPARELLI (EXECUTADO)

DENISE SOARES DOS SANTOS (EXECUTADO)

MONICA PATRICIA PAVAN (EXECUTADO)

LUIZ MARIANO JULIO (EXECUTADO)

REGINA HELENA VASCONCELOS DE MACEDO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0018506-35.2011.8.11.0041 – 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, 69/2020-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: 0015220-88.2007.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THEREZINHA SOBRAL KULEVICZ (EXECUTADO)

SENIOR GRUPO EMPRESARIAL LTDA - ME (EXECUTADO)
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LUZINET SOBRAL DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0015220-88.2007.8.11.0041 – 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, 69/2020-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: 0045699-88.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON CIAPPINA RIBEIRO (EXECUTADO)

EDSON CIAPPINA RIBEIRO - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0045699-88.2012.8.11.0041 – 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, 69/2020-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: 0000851-45.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENGEMAT INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

Certifico que o Processo nº 0000851-45.2014.8.11.0041 – 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, 69/2020-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: 0005763-81.1997.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAQ PAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME (EXECUTADO)

SILVIO LOPES MARTINS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0005763-81.1997.8.11.0041 – 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, 69/2020-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: 0004228-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSCAMILA ARMAZENS GERAIS LTDA (EXECUTADO)

CARLOS ALBERTO DA SILVA (EXECUTADO)

ADEMAR ELOI LUFT (EXECUTADO)

LUCIANO LUFT (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0004228-48.2019.8.11.0041 – 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, 69/2020-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: 0006153-51.1997.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MOUSSA LICHAA ABI MOUSSA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0006153-51.1997.8.11.0041 – 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, 69/2020-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: 0045697-21.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON CIAPPINA RIBEIRO (EXECUTADO)

EDSON CIAPPINA RIBEIRO - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0045697-21.2012.8.11.0041 – 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, 69/2020-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: 0006531-74.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0006531-74.2015.8.11.0041 – 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, 69/2020-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: 0003735-67.2002.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

K3 COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0003735-67.2002.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 
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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, 69/2020-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: 0029495-95.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DDR PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

MARIA LILA DE SOUZA (EXECUTADO)

ENIO ELIAS DA SILVA (EXECUTADO)

DELSON DA SILVA ANANIAS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0029495-95.2014.8.11.0041 – 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, 69/2020-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: 0020278-67.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA MOTA BUENO (EXECUTADO)

ASTEMAC MAQUINAS E SERVICOS LTDA (EXECUTADO)

OSNI ROBERTO BUENO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0020278-67.2010.8.11.0041 – 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, 69/2020-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: 0010317-15.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVENS JOAO WAGNA - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

Certifico que o Processo nº 0010317-15.2004.8.11.0041 – 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, 69/2020-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: 0022050-02.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALNEY MAGNUS HOMEM (EXECUTADO)

V M HOMEM (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0022050-02.2009.8.11.0041 – 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, 69/2020-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: 0000947-61.1994.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALCELIA BORGES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

curtume basso s/a (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0000947-61.1994.8.11.0041 – 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, 69/2020-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: 0011410-52.2000.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OTICA ELEGANT LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0011410-52.2000.8.11.0041 – 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, 69/2020-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: 0006808-86.1998.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CICLO CENTER COM DE BICICLETAS E MAT ESPORTIVOS LTDA 

(EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0006808-86.1998.8.11.0041 – 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, 69/2020-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: 0045674-75.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OI S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0045674-75.2012.8.11.0041 – 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, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 
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Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0030881-97.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BUNGE ALIMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNO SCHMIDT JUNIOR OAB - SC6878-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0030881-97.2013.8.11.0041 – 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, 69/2020-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: 0012151-38.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0012151-38.2013.8.11.0041 – 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, 69/2020-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: 0028999-42.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA DE BOER XAVIER (EXECUTADO)

SULANDRE DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

(EXECUTADO)

LUIZ FABIANO BORGES (EXECUTADO)

ORLANDO DA SILVA MEDEIROS (EXECUTADO)

ANDRE CARLO ALVES (EXECUTADO)

GILMAR ANTONIO MARCELLO (EXECUTADO)

MARTA ADRIANA AMARO CORREA (EXECUTADO)

CARLOS ROBERTO MARTINS (EXECUTADO)

JOAO BATISTA BISCO (EXECUTADO)

RONALD ROLAND (EXECUTADO)

WAGNER BISCO (EXECUTADO)

SOCORRO MARIA DOS SANTOS (EXECUTADO)

CLOVIS LOPES RUIZ (EXECUTADO)

LUIZ ANTONIO ARRUDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0028999-42.2009.8.11.0041 – 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, 69/2020-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: 0004060-52.1996.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HORIZONTE AGRICOLA LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0004060-52.1996.8.11.0041 – 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, 69/2020-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: 0012041-83.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. M. G. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. R. T. D. S. M. (EXECUTADO)

A. R. T. D. S. M. (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0012041-83.2006.8.11.0041 – 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, 69/2020-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: 0009394-81.2007.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MERCEDES ZACARKIM BARAO (EXECUTADO)

DESAFIO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXECUTADO)

ROGERIO BARAO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO BARAO OAB - MT8313-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0009394-81.2007.8.11.0041 – 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, 69/2020-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: 0031140-58.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSCAMILA ARMAZENS GERAIS LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0031140-58.2014.8.11.0041 – 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, 69/2020-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: 0045407-06.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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MORIAH VEICULOS LTDA - ME (EXECUTADO)

DEOLINDA CARRAZONI (EXECUTADO)

CLAUDEMIR JORDANO GROLLE (EXECUTADO)

EDVALDO JOSE GONZAGA DE MELO (EXECUTADO)

EUGENIO DE OLIVEIRA MIRANDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0045407-06.2012.8.11.0041 – 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, 69/2020-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: 0004586-52.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0004586-52.2015.8.11.0041 – 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, 69/2020-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: 0013003-82.2001.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONFECCOES E CALCADOS GUSTAVO LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0013003-82.2001.8.11.0041 – 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, 69/2020-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: 0012298-84.2001.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

P C ARAUJO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0012298-84.2001.8.11.0041 – 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, 69/2020-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: 0045272-23.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA S/A. (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0045272-23.2014.8.11.0041 – 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, 69/2020-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: 0014750-76.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMPERIO COMERCIO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

CLEVES FARIAS (EXECUTADO)

EMILENE GEISA SANTANA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0014750-76.2015.8.11.0041 – 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, 69/2020-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: 0010360-78.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THE THEC CELULARES AUDIO E VIDEO LTDA - ME (EXECUTADO)

NELI DE SOUZA FERREIRA (EXECUTADO)

WEISLEY SOUZA MADRUGA (EXECUTADO)

LUIZ AYRTON DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0010360-78.2006.8.11.0041 – 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, 69/2020-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: 0028978-03.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINA MARIA VALLADAO DE MELO (EXECUTADO)

R3D - INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA (EXECUTADO)

DANUSA MELO GONCALVES (EXECUTADO)

OSEGIL CARLOS AGUIAR GONCALVES (EXECUTADO)

JOSE REINALDO DE BARROS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0028978-03.2008.8.11.0041 – 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, 69/2020-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: 0001865-02.1993.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE LUIZ SALES (EXECUTADO)

SALEX DROGARIA LIMITADA (EXECUTADO)

RICARDO RAMAO CRISTALDO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0001865-02.1993.8.11.0041 – 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, 69/2020-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: 0012423-23.1999.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANTOS & MATOS LTDA. (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0012423-23.1999.8.11.0041 – 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, 69/2020-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: 0003919-38.1993.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CICLOVIA COM DE PECAS BICICLETAS E MAT ESPORTIVOS LTDA 

(EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0003919-38.1993.8.11.0041 – 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, 69/2020-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: 0026698-98.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GEANEIDES M DA FONSECA & CIA LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0026698-98.2004.8.11.0041 – 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, 69/2020-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: 0030851-04.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA SAMPAIO (EXECUTADO)

SAMPAIO & DUARTE LTDA (EXECUTADO)

VERA LUCIA COELHO (EXECUTADO)

RITA DE CASSIA SAMPAIO DUARTE (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0030851-04.2009.8.11.0041 – 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, 69/2020-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: 0010949-80.2000.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. M. G. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

P. E. L. (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0010949-80.2000.8.11.0041 – 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, 69/2020-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: 0031125-02.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

.M.F.XAVIER DA SILVA - ME (EXECUTADO)

MAGDA FERNANDA XAVIER DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0031125-02.2008.8.11.0041 – 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, 69/2020-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: 0005866-88.1997.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO LEONI DOS SANTOS (EXECUTADO)

BOA SAFRA SUPERMERCADOS LTDA (EXECUTADO)

TEREZINHA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0005866-88.1997.8.11.0041 – 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, 69/2020-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: 0004180-95.1996.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GABRIEL DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106884/3/2020 Página 295 de 424



MIKAMAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA - ME (EXECUTADO)

EDELIA MARIA DE ALMEIDA DA SILVA (EXECUTADO)

LUIZ RAIMUNDO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0004180-95.1996.8.11.0041 – 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, 69/2020-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: 0011842-08.1999.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTEVAM & ESTEVAM LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0011842-08.1999.8.11.0041 – 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, 69/2020-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: 0028327-29.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON ISSAMU KANOMATA JUNIOR (EXECUTADO)

LUIZ RENÊ GONÇALVES DO AMARAL (EXECUTADO)

COMERCIAL CENTRO NORTE LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0028327-29.2012.8.11.0041 – 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, 69/2020-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: 0013738-37.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAN BASTER CONFECCOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 

(EXECUTADO)

IRACEMA JOSEFA DA SILVA (EXECUTADO)

SEBASTIAO SANTIAGO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0013738-37.2009.8.11.0041 – 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, 69/2020-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: 0012090-90.2007.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EUROCOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

CRISTINE APARECIDA COSTA MACEDO (EXECUTADO)

LUCIA HELENA PINTO DE MATOS (EXECUTADO)

BIANCA DE MATTOS MACEDO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0012090-90.2007.8.11.0041 – 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, 69/2020-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: 0012080-46.2007.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIA HELENA PINTO DE MATOS (EXECUTADO)

EUROCOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

BIANCA DE MATTOS MACEDO (EXECUTADO)

CRISTINE APARECIDA COSTA MACEDO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0012080-46.2007.8.11.0041 – 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, 69/2020-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: 0035571-53.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A A M MENEZES CARVALHO - ME (EXECUTADO)

ANGELA APARECIDA DE MORAIS MENEZES CARVALHO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0035571-53.2005.8.11.0041 – 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, 69/2020-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: 0009073-41.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NORBERT GLATT (EXECUTADO)

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL 

(EXECUTADO)

ANTONIO JOSE MENDES NETO (EXECUTADO)

JOSE FORMOSO MARTINEZ (EXECUTADO)

RAFAEL GARCIA HIMMELSTINE (EXECUTADO)

DILIO SERGIO PENEDO (EXECUTADO)

CARLOS HENRIQUE MOREIRA (EXECUTADO)

VANESSA FERNANDES MENDONCA DA SILVA (EXECUTADO)

ALBERTO M J J M G RAFAEL GONZAGA DE ORLEANS E BRAGANCA 

(EXECUTADO)

JOEL KORN (EXECUTADO)

CLARO S.A. (EXECUTADO)

MARIA SILVIA BASTOS MARQUES (EXECUTADO)
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Certifico que o Processo nº 0009073-41.2010.8.11.0041 – 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, 69/2020-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: 0015514-33.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERAREIA - COOPERATIVA DE EXTRACAO DE SUBSTANCIAS 

MINERAIS (EXECUTADO)

DEVAIR FERREIRA SANTOS (EXECUTADO)

LUIZ BENEDITO DE LIMA NETO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0015514-33.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-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: 0014579-22.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MULTPAPEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE DERIVADOS DE PAPEIS LTDA - 

ME (EXECUTADO)

ANDERSON LUIZ NUNES (EXECUTADO)

CESAR EDUARDO NUNES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0014579-22.2015.8.11.0041 – 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, 69/2020-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: 0017149-54.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA COLIBRI TRANSPORTES LIMITADA (EXECUTADO)

LEONARDO LIMA VERDE (EXECUTADO)

PINUS EMPREENDIMENTOS S/C LTDA (EXECUTADO)

MARIA CONCEICAO ROCHA PINHEIRO (EXECUTADO)

JOSE AUGUSTO PINHEIRO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0017149-54.2010.8.11.0041 – 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, 69/2020-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: 0021494-68.2007.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RICHARD JESSE STAUB (EXECUTADO)

EUGENIO EMILIO STAUB (EXECUTADO)

IGB ELETRONICA S.A (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0021494-68.2007.8.11.0041 – 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, 69/2020-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: 0002113-21.2000.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL DE CUBAS - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0002113-21.2000.8.11.0041 – 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, 69/2020-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: 0005479-14.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO AMERICO DOS REIS (EXECUTADO)

ADRIANA BRANCA VERISSIMO DE CARVALHO (EXECUTADO)

CARREIS COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0005479-14.2013.8.11.0041 – 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, 69/2020-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: 0012064-29.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. M. G. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. R. F. (EXECUTADO)

T. T. C. D. M. L. -. M. (EXECUTADO)

J. R. D. C. (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0012064-29.2006.8.11.0041 – 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, 69/2020-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: 0016183-33.2006.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ODIR FERREIRA GOMES (EXECUTADO)

ODIR FERREIRA GOMES & CIA LTDA (EXECUTADO)

IVONE TEREZINHA BODSTEIN GOMES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0016183-33.2006.8.11.0041 – 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, 69/2020-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-129 EMBARGOS À 

EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0057218-55.2015.8.11.0041

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

ILTON RONALDO SOARES BORGES OAB - 346.095.121-49 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LABOTEC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME 

(LITISCONSORTE)

 

Certifico que o Processo nº 0057218-55.2015.8.11.0041 – Classe: 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL (1118) - 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, 69/2020-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-129 EMBARGOS À 

EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0016925-43.2015.8.11.0041

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

BANCO ITAULEASING S.A. OAB - 49.925.225/0001-48 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (LITISCONSORTE)

 

Certifico que o Processo nº 0016925-43.2015.8.11.0041 – Classe: 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL (1118) - 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, 69/2020-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: 0047628-59.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA EDNOLIA CORREIA CORDEIRO (EXECUTADO)

LUIZ OTACILIO CORREIA (EXECUTADO)

CONFIANCA MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA (EXECUTADO)

LUIZ CARLOS CORREIA DINIZ (EXECUTADO)

LUIZ HELDER CORREIA DINIZ (EXECUTADO)

JOSE WIRON CORREIA DINIZ (EXECUTADO)

JOAQUIM HONORIO NETO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0047628-59.2012.8.11.0041 – 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, 69/2020-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: 0010011-94.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

Certifico que o Processo nº 0010011-94.2014.8.11.0041 – 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, 69/2020-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: 0008080-22.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON JOSE DO CARMO FERREIRA (EXECUTADO)

NELSON JOSE DO CARMO FERREIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0008080-22.2015.8.11.0041 – 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, 69/2020-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: 0022926-59.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. M. G. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

H. B. D. A. (EXECUTADO)

P. C. E. R. L. -. M. (EXECUTADO)

P. M. D. A. P. (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0022926-59.2006.8.11.0041 – 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, 69/2020-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: 0007861-82.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JENZ PROCHNOW JUNIOR OAB - MT5432-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMARIDES BENTA SILVA MENEZES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0007861-82.2010.8.11.0041 – 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, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 
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Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0015784-62.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANE GONCALVES ANTUNES (EXECUTADO)

TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (EXECUTADO)

ALLAN KARDEC SANTOS (EXECUTADO)

FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO (EXECUTADO)

LEDA ANTUNES GONCALVES (EXECUTADO)

ALVIDES ATAIDIO GONCALVES (EXECUTADO)

AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0015784-62.2010.8.11.0041 – 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, 69/2020-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: 0035947-92.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TADEU DA CRUZ PIEDADE (EXECUTADO)

MILENE APARECIDA LEIRIAO (EXECUTADO)

JOSE AURELINO DE FRANCA FILHO (EXECUTADO)

EDILSON JOSE CARRIJO (EXECUTADO)

VIDEO TEC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA (EXECUTADO)

ADILSON MOREIRA DA SILVA JUNIOR (EXECUTADO)

ROBERTO FONTES (EXECUTADO)

WESLEY BORGES MENDES (EXECUTADO)

ADILSON MOREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

MARCOS ANTONIO MEIRA (EXECUTADO)

JOSINO SEVERINO NETO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0035947-92.2012.8.11.0041 – 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, 69/2020-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: 0008213-69.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZETE PIEROZAN MAGALHAES (EXECUTADO)

SUPERMERCADO MODELO LTDA (EXECUTADO)

CLAIRTON PIEROZAN MAGALHAES (EXECUTADO)

ALTEVIR PIEROZAN MAGALHAES (EXECUTADO)

ALTAIR PIEROZAN MAGALHAES (EXECUTADO)

ETELVINA REGINA MAGALHAES (EXECUTADO)

ALDECIR PIEROZAM MAGALHAES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0008213-69.2012.8.11.0041 – 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, 69/2020-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: 0003254-26.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX COSTA SAID (EXECUTADO)

ALEX COSTA SAID - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0003254-26.2010.8.11.0041 – 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, 69/2020-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: 0005555-97.1997.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RONDON & BRANDAO LTDA. (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0005555-97.1997.8.11.0041 – 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, 69/2020-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: 0037313-98.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MULTICOM TELECOMUNICACOES LTDA - ME (EXECUTADO)

GUSTAVO DE MENDONCA (EXECUTADO)

GUILHERME DE MENDONCA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0037313-98.2014.8.11.0041 – 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, 69/2020-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: 0016068-94.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLOPTICA OTICA LTDA - ME (EXECUTADO)

AGNALDO GOMES DA SILVA (EXECUTADO)

REGINA AUXILIADORA PEREIRA LEITE (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0016068-94.2015.8.11.0041 – 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, 69/2020-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: 0030474-96.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDER CASSIANO DA SILVA (EXECUTADO)

EDER CASSIANO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0030474-96.2010.8.11.0041 – 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, 69/2020-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: 0011408-82.2000.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RUPOLO & RUPOLO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0011408-82.2000.8.11.0041 – 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, 69/2020-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: 0021070-45.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAESTE BATISTA (EXECUTADO)

MAIRDE CORREA BATISTA (EXECUTADO)

NEURIVANY BARBOSA DE LIMA (EXECUTADO)

COMERCIO VAREJISTA DE CONFECCOES SPORT MODAS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0021070-45.2015.8.11.0041 – 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, 69/2020-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: 0012074-73.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODAO BAIKE LTDA (EXECUTADO)

LEODETE DELLANI DOS SANTOS (EXECUTADO)

DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

SEBASTIAO ELIAS (EXECUTADO)

FRANCISCO VIANA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0012074-73.2006.8.11.0041 – 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, 69/2020-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: 0033715-44.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DARK OIL DO BRASIL LTDA - ME (EXECUTADO)

MARIA ANGELA CORREA LEITE (EXECUTADO)

DORVAIR APARECIDO DOS SANTOS (EXECUTADO)

ADEMIR DIAS DO PRADO (EXECUTADO)

LUIS PAVARIN FILHO (EXECUTADO)

MAURICIO DO NASCIMENTO PINTO DE ABREU (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0033715-44.2011.8.11.0041 – 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, 69/2020-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: 0021337-17.2015.8.11.0041

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:

DOMINGOS DA COSTA CAMPOS NETO (EXECUTADO)

DOMINGOS DA COSTA CAMPOS NETO - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0021337-17.2015.8.11.0041 – 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, 69/2020-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: 0007408-24.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DRAGAO DOS TECIDOS LTDA (EXECUTADO)

HUMBERTO JESUS DE SOUZA (EXECUTADO)

WILMAR PEREIRA VIEIRA (EXECUTADO)

BENEDITO ANTONIO DE CAMARGO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0007408-24.2009.8.11.0041 – 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, 69/2020-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: 0000245-61.2007.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEVY RAMOS PEREIRA (EXECUTADO)

MUSICAL CENTER LTDA - ME (EXECUTADO)

LOURIVAL RODRIGUES CARDOSO NETO (EXECUTADO)
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Certifico que o Processo nº 0000245-61.2007.8.11.0041 – 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, 69/2020-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: 0010442-70.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JENZ PROCHNOW JUNIOR OAB - MT5432-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIVIA CONCEICAO AVILA FRANCHINI (EXECUTADO)

LIVIA CONCEICAO DA SILVA AVILA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0010442-70.2010.8.11.0041 – 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, 69/2020-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: 0045736-18.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS CUIABA LTDA - ME 

(EXECUTADO)

JEFFERSON PEDROSO SALOMAO (EXECUTADO)

JAMES PEDROSO SALOMAO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0045736-18.2012.8.11.0041 – 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, 69/2020-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: 0009868-52.2007.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADENIR CARDOZO DE ALMEIDA (EXECUTADO)

A. CARDOSO DE ALMEIDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0009868-52.2007.8.11.0041 – 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, 69/2020-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: 0001788-36.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTER SAT DISTRIBUIDORA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0001788-36.2006.8.11.0041 – 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, 69/2020-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: 0022724-48.2007.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO MACHADO TERNI (EXECUTADO)

MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA. (EXECUTADO)

MARKO LASSE MYLLYMAKI (EXECUTADO)

SISKO HELENA PIEKKOLA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0022724-48.2007.8.11.0041 – 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, 69/2020-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: 0014746-39.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AP PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS EM AGRONEGOCIOS LTDA. 

(EXECUTADO)

AP SERVICOS AGRONOMICOS LTDA (EXECUTADO)

GREENVEST INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES EM AGRONEGOCIOS - 

EIRELI (EXECUTADO)

RODRIGO DERDYK (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0014746-39.2015.8.11.0041 – 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, 69/2020-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: 0010035-69.2007.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIRGINIA MARIA ARAUJO BIANCARDINI (EXECUTADO)

V M ARAUJO BIANCARDINI (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0010035-69.2007.8.11.0041 – 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, 69/2020-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-129 EMBARGOS À 

EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0050466-67.2015.8.11.0041

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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106884/3/2020 Página 301 de 424



BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO OAB - 

01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (LITISCONSORTE)

 

Certifico que o Processo nº 0050466-67.2015.8.11.0041 – Classe: 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL (1118) - 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, 69/2020-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: 0020840-08.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOLFO JOSE LANZA (EXECUTADO)

PRENORTE INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA (EXECUTADO)

ARGEMIRO PEDRO LANZA (EXECUTADO)

ADEMAR LANZA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0020840-08.2012.8.11.0041 – 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, 69/2020-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: 0015490-15.2007.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IVONETE SOFIA DE MORAES (EXECUTADO)

CENTER SAT DISTRIBUIDORA LTDA - ME (EXECUTADO)

DESIENE GONCALINA DE MORAES E SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0015490-15.2007.8.11.0041 – 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, 69/2020-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: 0041730-65.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO PAULO FILIPIN SIMOES (EXECUTADO)

ORMOND SIMOES & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

JEAN PAULO ORMOND SIMOES (EXECUTADO)

FLAVIO FILIPIN LOPES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0041730-65.2012.8.11.0041 – 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, 69/2020-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: 0013587-76.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALL SERVICE LTDA - ME (EXECUTADO)

FERNANDO MACHADO TERNI (EXECUTADO)

SISKO HELENA PIEKKOLA (EXECUTADO)

MARKO LASSE MYLLYMAKI (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0013587-76.2006.8.11.0041 – 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, 69/2020-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: 0003937-63.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCEICAO INACIO SOUTILHA (EXECUTADO)

SOUTILHA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

ANA MARIA INACIO SOUTILHA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0003937-63.2010.8.11.0041 – 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, 69/2020-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: 0013091-37.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON ANTONIO RAINERI - ME (EXECUTADO)

NILSON ANTONIO RAINERI (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0013091-37.2012.8.11.0041 – 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, 69/2020-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: 0014311-36.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO P. M. DA PAIXAO - ME (EXECUTADO)

THIAGO PAULO MENICHINI DA PAIXAO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0014311-36.2013.8.11.0041 – 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, 69/2020-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: 0022474-39.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REINALDO JOSE BELOTTI VARGAS (EXECUTADO)

MARCO ANTONIO VAZ CAPUTE (EXECUTADO)

LUIZ RODOLFO LANDIM MACHADO (EXECUTADO)

FERNANDO JOSE CUNHA (EXECUTADO)

NELSON JOSE GUIT TI GUIMARAES (EXECUTADO)

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0022474-39.2012.8.11.0041 – 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, 69/2020-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: 0010289-76.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE NACASAWA (EXECUTADO)

JORGE NACASAWA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0010289-76.2006.8.11.0041 – 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, 69/2020-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: 0040066-62.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSUE MARQUES DA SILVA (EXECUTADO)

TUBOESTE INDUSTRIA E COMERCIO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME 

(EXECUTADO)

MARIO JOEL MARQUES (EXECUTADO)

JOANA APARECIDA COLETI (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0040066-62.2013.8.11.0041 – 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, 69/2020-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: 0024910-10.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

W D FERREIRA CONFECCOES (EXECUTADO)

WILSON DIAS FERREIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0024910-10.2008.8.11.0041 – 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, 69/2020-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: 0013845-52.2007.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS AMERICO MELLIM (EXECUTADO)

DROGARIA CAM LTDA - ME (EXECUTADO)

ELIAS DE SIQUEIRA (EXECUTADO)

RENATA CRISTINA MONTORO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0013845-52.2007.8.11.0041 – 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, 69/2020-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: 0016983-17.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAEDIO VOLPOLINI (EXECUTADO)

LUCINEZ PAULINA CUNHA VOLPOLINI (EXECUTADO)

STAR JEANS MODAS E CONFECCOES LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0016983-17.2013.8.11.0041 – 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, 69/2020-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: 0011893-19.1999.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIETA LIMA DA SILVA - ME (EXECUTADO)

ANTONIETA LIMA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0011893-19.1999.8.11.0041 – 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, 69/2020-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: 0016228-66.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CONCEICAO DE JESUS (EXECUTADO)

AJO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME (EXECUTADO)

ADEVALDO JESUS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0016228-66.2008.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 
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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, 69/2020-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: 0015710-18.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERTISOJA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME (EXECUTADO)

LAURO DA SILVA (EXECUTADO)

LEONILDO ANASTACIO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0015710-18.2004.8.11.0041 – 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, 69/2020-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: 0039532-21.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA CAPITALIZACAO SA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0039532-21.2013.8.11.0041 – 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, 69/2020-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: 0031996-32.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AJO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME (EXECUTADO)

MARIA CONCEICAO DE JESUS (EXECUTADO)

ADEVALDO JESUS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0031996-32.2008.8.11.0041 – 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, 69/2020-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: 0040228-62.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO ALVES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0040228-62.2010.8.11.0041 – 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, 69/2020-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: 0010149-03.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NILMA DO AMARAL SIQUEIRA - ME (EXECUTADO)

NILMA DO AMARAL SIQUEIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0010149-03.2010.8.11.0041 – 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, 69/2020-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: 0010164-64.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AYRTON SALGUEIRO (EXECUTADO)

COMERCIAL DE BEBIDAS E ALIMENTOS MSR LTDA - EPP (EXECUTADO)

AFONSO SALGUEIRO SOBRINHO (EXECUTADO)

GUSTAVO SCHENFELDER SALGUEIRO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0010164-64.2013.8.11.0041 – 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, 69/2020-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.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Monica Catarina Perri Siqueira

 Cod. Proc.: 133993 Nr: 1205-43.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO ROSA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSMAR PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 12.743

 Autos código nº 133993

Vistos, etc.

 Ante a superveniência de pauta, designo a sessão de julgamento pelo 

Tribunal do Júri para o dia 05 de maio de 2020, às 13h30min.

 Às providências.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário à realização do ato.

Cuiabá-MT, 17 de fevereiro de 2020.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 404893 Nr: 9415-73.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEVERTON DE SILVA SARAT, NAIM DA 
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SILVA SARAT, CLEONATO DA SILVA SARAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO LUCAS LEITE - 

OAB:17994/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:

Intimando:

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

10ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 141078 Nr: 8337-54.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON BORGES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL COSTA PARRIÃO - 

OAB:13944

 Visto.

Em razão da sentença de fl. 180 determino a restituição do valor referente 

a fiança aos herdeiros do acusado.

Intimem-se os herdeiros do acusado, observando o endereço apresentado 

à fl. 169v, para, em 10 (dez) dias, apresentar os dados bancários, bem 

como comprovar a sua condição de herdeiro.

Decorrido o prazo sem manifestação, remetam-se os autos ao arquivo, 

com observância das formalidades legais.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 459915 Nr: 37395-58.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON BATISTA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO JOSÉ DA SILVA 

SIQUEIRA DE FARIAS - OAB:17.486

 Visto.

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, com base no incluso procedimento 

inquisitorial, ofereceu denúncia contra JEFFERSON BATISTA DE OLIVEIRA, 

qualificado nos autos em exame, pela prática da conduta típica descrita no 

artigo 306 da Lei nº 9.503/97.

Consta da denúncia que no dia 20 de novembro de 2016, por volta das 

04h38min, na Avenida Fernando Corrêa da Costa, no bairro Areão, nesta 

Capital, o denunciado foi preso em flagrante delito por conduzir o veículo 

automotor VW/Gol, de cor branca, placa OBC 4402, em via pública, com 

capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (fls. 

04/06).

 O acusado foi solto mediante o pagamento de fiança (fls. 19 e 30).

 A denúncia foi recebida em 04/10/2017 (fls. 41/42).

O réu fora citado espontaneamente e apresentou resposta à acusação na 

audiência de instrução e julgado. Ainda, nesta oportunidade, fora realizado 

seu interrogatório (fls. 61/63).

Alegações finais do Ministério Público às fls. 67/68v, pela procedência da 

denúncia, com a condenação do réu nas penas do artigo 306 da Lei nº 

9503/97.

Por sua vez, em alegações finais, a defesa requereu a absolvição do 

acusado, ao argumento de não ter restado suficientemente comprovada a 

materialização da infração penal. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação da 

pena mínima (fls. 74/75).

 É relatório.

 Compulsando os autos, convenço-me que ficou claramente demonstrada 

a autoria e a materialidade delitiva do crime imputado ao réu.

A materialidade delitiva vem consubstanciada no auto de prisão em 

flagrante (fls. 08), no boletim de ocorrência (fls. 21/22), e no resultado do 

teste de alcoolemia ao qual foi o conduzido, à época da prisão, submetido 

(fls. 27).

Igualmente inconteste é a autoria, havendo nos autos elementos de 

demonstração suficientes a comprová-la.

O teste de alcoolemia realizado pelo acusado, no dia do fato, apontou o 

resultado de 0,35 MG/L, ou seja, acima do limite estabelecido no artigo 306, 

§1º, I, da Lei n. 9.503/1997.

 Ademais, conforme depoimentos prestados na delegacia, o Agente de 

Trânsito/SEMOB Vinicius de Lima Ferreira e o 2º Ten. PM Carlos Manoel 

Marinho Sanches narraram que participavam de uma participava de blitz 

policial integrada do Projeto Lei Seca na Fernando Corrêa da Costa, bairro 

Areão, Cuiabá/MT, quando abordaram o veículo VW/Gol, de cor branca, 

placa OBC 4402, conduzido pelo réu, momento em que foi constatada 

alteração da capacidade psicomotora do condutor, tendo sido convidado a 

fazer o teste de alcoolemia, que apontou o resultado de 0,35 MG/L.

 Não há sequer, na verdade, sequer negativa de autoria; até porque os 

elementos de prova são, realmente, suficientes para evidenciar a 

configuração do delito, já que os policiais ouvidos (na fase inquisitorial) 

confirmaram que o réu apresentava, na ocasião, sinais de embriaguez, o 

que levou os agentes públicos à realização do teste de alcoolemia, que é 

meio de prova previsto do art. 306 do CTB, conforme regras do Contran.

Aliás, na audiência de instrução e julgamento, o réu confirmou ter ingerido 

cerveja em um jantar na casa de parentes (fls. 63).

Portanto, tenho que a autoria delitiva ficou devidamente caracterizada 

pelas provas coligidas aos autos, restando caracterizado que a conduta 

do réu se subsumiu ao tipo penal descrito no artigo 306 da Lei nº 9.503/97.

Pelo exposto, julgo procedente a pretensão contida na denúncia formulada 

pelo Ministério Público Estadual para CONDENAR JEFFERSON BATISTA DE 

OLIVEIRA, pela prática do crime descrito no artigo 306 da Lei nº 9.503/97.

Passo, consequentemente, a dosar a pena.

A culpabilidade restou comprovada, sendo a conduta do réu comum à 

espécie. Os motivos do crime e as circunstâncias do fato não fogem à 

normalidade. As consequências extrapenais são próprias dos delitos em 

questão.

Portanto, no que toca ao crime previsto no artigo 306 da Lei 9.537/97, 

atento à diretriz do art. 59 do Código Penal, fixo a pena base no mínimo 

legal, ou seja, em 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa e, 

ainda, a proibição de dirigir veículo automotor, pelo prazo de 2 (dois) 

meses, fixado o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo, por 

considerá-las necessárias à reprovação do crime.

Inaplicável atenuação em decorrência da confissão, uma vez que a pena 

fora fixada no mínimo legal.

Não há causa de aumento ou diminuição pena.

TORNO DEFINITIVA pena do réu em 06 (seis) meses de detenção e 10 

(dez) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo e, 

ainda, a proibição de dirigir veículo automotor, pelo prazo de 2 (dois) 

meses.

a) O regime inicial de cumprimento da pena será o aberto, nos termos do 

art. 33, § 2º, “C”, do Código Penal.

b) Considerando que o crime não foi cometido com violência ou grave 

ameaça à pessoa e que a pena não é superior a quatro anos, 

considerando, ainda, os demais requisitos previstos no art. 59 do Código 

Penal, hei por bem substituir a pena privativas de liberdade aplicada por 

pena restritiva de direito, em consonância com o disposto no art. 44, § 2º, 

do Código Penal, que serão definidas pelo r. Juízo das Execuções Penais, 

na forma do artigo 312-A da Lei n. 9.503/1997.

c) Condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, cujo 

pagamento se dará através da destinação do valor recolhido a título de 

fiança (fls. 30), que também se destina ao pagamento da pena de multa, 

tudo nos termos do art. 336, do CPP. Havendo restante, promova-se a 

devolução, intimando-se o acusado para indicar conta para deposito.

d) Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, 

oficiem-se aos órgãos competentes e forme-se o processo executivo de 

pena.

P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 328249 Nr: 8183-31.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADAN SALOMÃO, BRUNO AUGUSTO DA 

COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado SADAN SALOMÃO, ante 

a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, com fundamento 

nos artigos 107, inciso IV, do Código Penal... JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do acusado BRUNO AUGUSTO DA COSTA, com relação 

aos delitos previstos nos artigos 303 e 306 da Lei nº 9.503/97 e artigo 

347, parágrafo único, do Código Penal, ante a ocorrência da prescrição da 

pretensão punitiva estatal, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, 

109, inciso V, todos do Código Penal...

11ª Vara Criminal - J. Militar

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 365740 Nr: 5621-78.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON DA SILVA LISBOA, ANTONIO 

LUCAS GOMES PEDROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945/MT, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:11.190

 VISTOS.

Diante da certidão de fl. 217, determino a expedição de cartas precatórias, 

com prazo de 30 ( trinta) dias, visando a inquirição das testemunhas 

arroladas pela defesa, CEL PM Eduardo Luiz Silva dos Santos e 3º SGT 

PM Moacir Pereira da Silva.

Decorrido o prazo, determino, desde já, a expedição de cartas 

precatórias, também com prazo de 30 (trinta) dias, visando o interrogatório 

dos acusados.

Intimem-se as partes para apresentarem quesitos, no prazo legal.

Determino o cancelamento da sessão designada à fl. 210.

Expeça-se o necessário. Às providências.

12ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 615029 Nr: 5360-06.2020.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDENIR SILVA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Em razão da distribuição desta missiva a este juízo, designo o dia 

05/05/2020 às 14h45min para o cumprimento do deprecado.

Expeça-se o necessário para a realização do ato, inclusive requisição de 

preso(s) e testemunha(s) se for o caso.

Caso haja advogado constituído na origem, para evitar a frustação do ato, 

intime-se via DJE, consignando que a ausência injustificada importará na 

aplicação da multa prevista no artigo 265 do Código de Processo Penal e 

nomeação da Defensoria Pública para o ato, a qual deverá também ser 

cientificada.

Encaminhe-se cópia desta decisão ao juízo deprecante para ciência da 

audiência designada.

 Ciência ao Ministério Público.

 Intimem-se. Cumpra-se.

13ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 374035 Nr: 15176-22.2014.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANA SOARES DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cesar Augusto Magalhães - 

OAB:3.237-B

 TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de JULIANA 

SOARES DE MOURA, brasileira, convivente, empregada doméstica, natural 

de Cuiabá/MT, nascida em 23.11.1974, portadora do RG n.º 21802637 

SSP/MT, filha de Joel Soares do Nascimento e Ângela de Moura Rodrigues, 

residente na Rua Cabriuva, n.º 23, Quadra 04, Bairro Parque Geórgia, 

Cuiabá/MT, no patamar de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) 

dias de reclusão.Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa 

em 480 (quatrocentos e oitenta) dias, que atento ao art. 60, caput, do 

Código Penal e ponderando a situação socioeconômica da ré, fixo valor do 

dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos 

fatos.(...)FIXO o regime prisional de início em SEMIABERTO.Por fim, 

considerando que a condenada deverá cumprir sua pena no regime 

semiaberto e considerando que responde o processo em liberdade, 

PERMITO-LHE aguardar também em liberdade o processo e julgamento de 

eventual recurso.DETERMINO a destruição do dischavador e aparelho 

celular Samsung com visor quebrado (fl. 21).Com fundamento no disposto 

pelos artigos 91, inciso II, “b”, do CP, 243, parágrafo único, da CF, e 63, da 

Lei de Tóxico, como efeito da condenação, DECRETO o perdimento em 

favor do Fundo Estadual sobre Drogas - FUNESD, da quantia de R$ 64,00 

(sessenta e quatro reais), a ser creditada na conta do Banco do Brasil 

(001), agência: 3834-2, Conta Corrente: 1042746-5; CNPJ: 

03.507.415/0020-07, e em favor da UNIÃO os 03 (três) aparelhos de 

celulares, todos apreendidas à fl. 21, posto que claramente oriundos do 

tráfico ilícito de entorpecentes.Por outro lado, DEIXO de deliberar a 

respeito do título de eleitor apreendido, porquanto restituído à fl. 53. Por se 

tratar de processo que a condenada aguardará em liberdade o processo e 

julgamento de eventual recurso, nos termos do art. 8ª da Resolução n. 

113/2010 do CNJ, DEIXO de determinar a expedição de Guia de Execução 

Provisória.(...).Custas pela condenada (CPP, art. 804), não cobráveis no 

momento, na forma do art. 98, §3º, do novo Código de Processo 

Civil.P.R.I.C.

Vara Especializada Contra o Crime Organizado, os 

Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e os 

Crimes Contra a Administração Pública

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 476881 Nr: 16738-61.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDMJ, ANF, FCM, SMDA, WDSJ, ABDS, 

TNDADF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTUR BARROS FREITAS 

OSTI - OAB:18.335 - MT, Bárbara Leonor Bezerra - OAB:18.508, 

EDUARDO F. PINHEIRO - OAB:OAB-MT 15431, FERNANDO CESAR 

FARIA - OAB:27469, FILIPE MAIA BROETO NUNES - OAB:23.948/MT, 

FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT, GUILHERME ARGUELHO 

MOURA - OAB:18520/MT, HUENDEL ROLIM WENDER - OAB:10858/MT, 

JULIANA FAVALESSA SAMPAIO - OAB:375091, LÉO CATALA JORGE - 

OAB:17525/MT, LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT, MARCELA 

SILVA ABDALLA - OAB:22712/O, MARCOS MARTINHO AVALLONE 

PIRES - OAB:4626, MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - 

OAB:10.393, PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA - OAB:21515/O, RENAN 

FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS - OAB:19.701, Ruraldo Nunes 

Monteiro Filho - OAB:23748/MT, THEMYSTOCLES FIGUEIREDO - 

OAB:13655/MT, THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS - OAB:11407, 

ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - OAB:8.948-O/MT, VALBER MELO 

- OAB:8.927/MT, WAGNER ARGUELHO MOURA - OAB:9.689

 Ação Penal nº. 16738-61.2017.811.0042 - Cód. 476881.

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.
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Réus: André Neves Fantoni e outros.

SIGILOSO

VISTOS.

Cuida-se de Ação Penal ajuizada pelo Ministério Público em face de 

ANDRE NEVES FANTONI, ALFREDO MENEZES DE MATTOS JUNIOR, 

FARLEY COELHO MOUTINHO, SANDRA MARA DE ALMEIDA, WALTER DE 

SOUZA JUNIOR, ALBERTO BORGES DE SOUZA e THERMYSTOCLES NEY 

DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO, imputando-lhes as condutas delitivas de 

Organização Criminosa, Corrupção Passiva, Lavagem de Dinheiro, 

Estelionato, Fraude Processual e Coação no Curso do Processo.

Finalizada a instrução processual, foi aberto prazo para as partes se 

manifestarem na fase do art. 402 do CPP.

Às fls. 4787, foi certificado o cumprimento das diligências, requeridas e 

deferidas na fase do art. 402.

Instada a se manifestar, a digna Promotora de Justiça constatou que 

pende de decisão o pedido formulado pelo denunciado ANDRÉ NEVES 

FANTONI às fls. 4114, quanto a intimação do delator THEMYSTOCLES para 

que traga aos autos o Termo de Confissão de Dívida a qual fez menção 

em seu depoimento, colhido em 16.05.2018.

Às fls. 4830/4837, a defesa de ANDRÉ NEVES FANTONI requereu o 

deferimento das diligências requeridas na fase do art. 402 do CPP.

 É o relatório do necessário. Decido.

Preliminarmente, como observado pela digna Promotora de Justiça resta 

pendente de análise o pedido de diligências formulado pelo acusado 

ANDRÉ NEVES FANTONI às fls. 4114, solicitando a intimação do delator 

THERMYSTOCLES para que traga aos autos o Termo de Confissão de 

Dívida, o qual, segundo a defesa, fez menção em seu depoimento 

prestado em audiência, realizada no dia 16.05.2018.

Pois bem. Compulsando detidamente os autos do Termo de Acordo de 

Colaboração Premiada firmada entre o Ministério Público e o delator 

THERMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO (COD. 466221), 

verifico que o mesmo se comprometeu a “entregar todo o material de que 

disponha, estejam em seu poder ou sob a guarda de terceiros sujeitos a 

sua autoridade ou influencia, de interesse das investigações.”

Desse modo, DEFIRO a diligência requerida pela defesa de ANDRÉ NEVES 

FANTONI às fls. 4114.

INTIME-SE o delator THERMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente o documento requerido e 

demais que sejam de interesse dos fatos apurados nesta Ação Penal, ou 

justifique a impossibilidade de trazê-los.

 Outrossim, quanto a petição de fls. 4830/4837, reputo como 

desnecessária sua reanálise, uma vez que já indeferido por este Juízo, 

não havendo nenhum fato novo que ensejaria decisão divergente da já 

proferida nos autos.

Ademais, colaciono entendimentos das Cortes Superiores acerca da 

temática:

 RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. 

LATROCÍNIO. PRISÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO 

DA LIBERDADE PROVISÓRIA NO WRIT ORIGINÁRIO. SENTENÇA 

CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. NOVO TÍTULO A EMBASAR A 

CUSTÓDIA CAUTELAR DO RÉU. PREJUDICIALIDADE. ALEGAÇÃO DE 

CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO DE 

PRODUÇÃO DE PROVAS JÁ REALIZADAS NA FASE INQUISITORIAL 

DEVIDAMENTE MOTIVADA. ART. 402 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 

DILIGÊNCIA INDEFERIDA DE FORMA FUNDAMENTADA PELO JUÍZO 

PROCESSANTE. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL SUPERVENIENTE JUNTADO 

AO RECURSO COMO PROVA DE INOCÊNCIA DO RÉU. INVIABILIDADE DE 

REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ELEITA. SUPRESSÃO DE 

INSTÂNCIA. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA 

EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Não se verifica excesso de prazo ou 

violação ao princípio da boa-fé objetiva por parte do Tribunal, no 

julgamento do writ originário. O julgamento ocorreu em seis meses e, ainda 

que se verificasse eventual excesso de prazo, não caberia o exame do 

mérito da prisão processual, se firmada em novos fundamentos, não 

impugnados no writ originário, consoante reiteradamente tem decidido esta 

Corte Superior. 2. Conforme já assentou esta Corte Superior de Justiça, 

não há constrangimento ilegal no indeferimento de produção de provas, 

quando o magistrado o faz fundamentadamente, por considerá-las 

infundadas, desnecessárias ou protelatórias, como na hipótese, em que o 

Magistrado registrou que o reconhecimento de voz já havia sido levado a 

efeito, dentro dos parâmetros legais, de forma que a repetição de tal meio 

de prova seria medida despropositada, notadamente no final da instrução. 

3. A estreita via do habeas corpus não é o instrumento adequado para a 

análise da pertinência, ou não, das diligências requeridas no curso da 

ação penal, porquanto demanda aprofundado exame do conjunto 

probatório produzido. 4. Suposta prova de inocência juntada ao recurso 

ordinário não pode ser valorada na via eleita, seja pela impossibilidade de 

revolvimento de provas, seja porque a questão não foi analisada pelas 

instâncias ordinárias, sob pena de indevida supressão de instância, ex vi 

do art. 105, inciso II, alínea a, da Constituição Federal. 5. Recurso ordinário 

parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ - RHC: 

42998 PE 2013/0395288-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de 

Julgamento: 26/08/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

02/09/2014). – gifei.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. AFRONTA AO ART. 10 DA LEI Nº 8.038/90, C/C O 

ART. 402 DO CPP. PEDIDO DE DILIGÊNCIAS. INDEFERIMENTO 

DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO PELO TRIBUNAL. POSSIBILIDADE. 

ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 

MALFERIMENTO AOS ARTS. 155, 156 E 239, TODOS DO CPP, E 369 E 375, 

AMBOS DO NOVO CPC. ABSOLVIÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 59 DO CP. 

DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS 

JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. REEXAME 

DE MATÉRIA FÁTICA. VEDAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. NEGATIVA DE 

VIGÊNCIA AO ART. 317 DO CP. AUSÊNCIA DE RAZÕES JURÍDICAS DA 

VULNERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. 

AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. "O deferimento 

de diligências é ato que se inclui na esfera de discricionariedade regrada 

do juiz natural do processo, com opção de indeferi-las, motivadamente, 

quando julgar que são protelatórias ou desnecessárias e sem pertinência 

com a sua instrução". (RMS 31.577/SP, Rel. Min. ADILSON VIEIRA 

MACABU (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RJ), QUINTA TURMA, 

DJe 18/05/2011) 2. É assente que cabe ao aplicador da lei, em instância 

ordinária, fazer um cotejo fático probatório a fim de analisar a existência 

de provas suficientes a embasar o decreto condenatório ou a ensejar a 

absolvição. Incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. 3. "Não se 

reconhece, na espécie, a arguida violação ao art. 59 do Código Penal, 

pois, com exceção das hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de 

poder, não cabe a esta Egrégia Corte o reexame da dosimetria da pena, 

haja vista a necessidade de análise acurada dos elementos dos autos". 

(REsp 620.624/RS, Rel. Min. LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJ 29/11/04) 4. 

Aplicável o enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal quando 

o recorrente, apesar de apontar o dispositivo legal, não indica 

precisamente as razões jurídicas pelas quais considerou violada a norma. 

5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 

1069287 SP 2017/0058547-8, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, Data de Julgamento: 12/09/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de 

Publicação: DJe 19/09/2017) – gifei.

Destarte, INDEFIRO o pleito de fls. 4830/4837, uma vez que já analisado 

por este Juízo, conforme decisum de fls. 4325/4326.

Com a juntada dos documentos requeridos, INTIMEM-SE às partes para 

ciência e apresentação de memoriais finais, no prazo legal, sendo primeiro 

ao Ministério Público, após às defesas dos delatores, e, por fim às 

defesas dos acusados, intimando-as via DJe.

Às providências. CUMPRA-SE.

Cuiabá/MT, 11 de dezembro de 2019.

Ana Cristina Silva Mendes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 431088 Nr: 6803-31.2016.811.0042

 AÇÃO: Habeas Corpus->Medidas Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: PAULO FABRINNY MEDEIROS, NEIA DE ARAUJO 

MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO FABRINNY MEDEIROS - 

OAB:5940/MT, PAULO FABRINY MEDEIROS - OAB:OAB/MT 5940

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Habeas Corpus nº. 6803-31.2016.811.0042 – Cód. 431088

Vistos, etc.

Cuida-se de habeas corpus impetrado por Néia de Araújo Marques, 

objetivando o trancamento do Inquérito Policial Cód. 337406, cuja ordem foi 

concedida pela Terceira Câmara Criminal, no Recurso em Sentido Estrito n. 

176933, conforme se depreende do acórdão de fls. 739.
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Desta forma, tendo em vista que o acórdão foi devidamente transladado 

para o inquérito policial em questão, arquive-se o presente remédio 

constitucional, com as baixas e anotações de estilo.

Às providências.

Cuiabá, 21 de fevereiro de 2020.

Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 401209 Nr: 5451-72.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUMBERTO MELO BOSAIPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NABOR BULHÕES - 

OAB:1465-A, REINALDO JOSETTI DE OLIVEIRA - OAB:11.145, 

RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - OAB:15626/MT, Rosangela 

de Castro Farias Santos - OAB:130011, VALBER DA SILVA MELO - 

OAB:8927

 (...) .A fls. 5813, o oficial de justiça certificou que não foi possível intimar 

o réu da sentença, visto que o imóvel estava sempre fechado.Instado a se 

manifestar, o Ministério Público pugnou pela intimação do réu por meio do 

defensor constituído, nos termos do art. 392, inciso II, do Código Penal.A 

fls. 5815, consta certidão de publicação, dando conta de que a Defesa do 

acusado foi devidamente intimada, via DJE, da sentença proferida.É o 

relatório do necessário. Decido.1. Diante do relatado acima, dispõe o art. 

392 do Código de Processo Penal que o réu que se encontrar solto será 

intimado da sentença pessoalmente ou por meio do advogado constituído, 

in verbis:Art. 392. A intimação da sentença será feita:II - ao réu, 

pessoalmente, ou ao defensor por ele constituído, quando se livrar solto, 

ou, sendo afiançável a infração, tiver prestado fiança;No caso, o réu 

deixou de ser intimado pessoalmente, porque a sua residência se 

encontrava fechada, com portão, muro alto e sem interfone, 

impossibilitando a visualização de vestígios de pessoas no imóvel, nos 

termos da certidão de fls. 5813, motivo pelo qual se procedeu a intimação 

dos advogados constituídos nos autos, conforme se vê a fls. 1033 do 

Diário de Justiça n. 10624, publicado em 22/11/2019.Da publicação do ato 

já se passaram aproximadamente 03 (três) meses, sem qualquer 

manifestação dos patronos, do que se conclui que não há interesse em 

recorrer do édito condenatório.Contudo, para se evitar futura alegação de 

cerceamento de defesa, EXPEÇA-SE novo mandado de intimação ao réu, 

para ser intimado da sentença.INTIMEM-SE as Defesas via DJE, desta 

decisão.1.1 Passado o prazo e sem manifestação, CERTIFIQUE-SE o 

transito em julgado.2. Diante da certidão de tempestividade de fls. 5809, 

RECEBO o recurso de apelação proposto pelo Ministério Público (fls. 

5808).2.1 INTIMEM-SE as Defesas do acusado, constituídas nos autos, 

para apresentarem as contrarrazões no prazo legal.3. Cumpridas as 

deliberações supra, voltem-me conclusos.

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-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1009436-59.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

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

E. B. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. P. D. O. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

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 Cód. 1009436-59.2020.811.0041 – MEDIDAS PROTETIVAS. 

Requerente: ELENICE BOTELHO DOS SANTOS, Endereço: Rua K, 03- Qd 

19- Bairro João Bosco Pinheiro - Cuiabá/MT, Telefone: (65) 99215-0686. 

Requerido: CARLOS PONTES DE OLIVEIRA, Endereço: Rua Salto do Céu - 

Não soube informar o número da casa - Bairro Tancredo Neves - Cuiabá, 

Cuiabá/MT, Telefone: (65) 99214-8235. VISTOS. Trata-se de Pedido de 

Providências Protetivas, requerido por ELENICE BOTELHO DOS SANTOS 

nos termos do art. 18 da Lei nº 11.340/2006, restando configurada a 

urgência, conforme disciplina legal, em obediência aos princípios da 

dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da CF), segurança (art. 5º, caput) 

e assistência à família (art. 226, § 8º da CF) e proteção. Extrai-se dos 

autos que a vítima sofreu, em tese, violência doméstica caracterizada em 

crimes apenados pelo Código Penal (Ameaça e Lesão Corporal) – B.O. 

2020.61994, por parte do requerido CARLOS PONTES DE OLIVEIRA, 

pleiteando as Medidas Protetivas nos termos da Lei nº 11.340/2006. Os 

pedidos liminares pleiteados caracterizam tutela de urgência de natureza 

cautelar, inclusive consoante entendimento do e. Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso e, como tal, para seu deferimento se faz necessário que a 

parte interessada demonstre a presença dos requisitos previstos no art. 

300 do CPC, quais sejam: probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in 

mora). Compulsando os autos, verifico pelo Boletim de Ocorrências e 

demais depoimentos aportados indicam, nesta sede de cognição sumária, 

a existência de violência doméstica e familiar contra a mulher, havendo, 

pois, indícios da prática de violência de gênero contra a ora vítima, nos 

termos do art. 5º da Lei nº 11.340/06, consubstanciando, de forma 

satisfatória, o pressuposto da probabilidade do direito da requerente. 

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, verifico 

que os fatos narrados pela vítima em suas declarações/boletim de 

ocorrências demonstram a situação de risco em que a mesma se 

encontra, impondo a imediata intervenção estatal como meio de 

salvaguarda-la, inclusive de novas investiduras do suposto agressor, 

justificando, pois, a urgência na concessão de medidas protetivas. 

Ademais, é cediço que a palavra da requerente é suficiente para o 

deferimento de medidas protetivas, consoante Enunciado nº 45 do 

FONAVID: “as medidas protetivas de urgência prevista na Lei nº 

11.340/2006 podem ser deferidas de forma autônoma, apenas com base 

na palavra da vítima, quando ausentes outros elementos probantes nos 

autos”. Assim, restando configurada a medida cautelar de urgência 

requerida pela ofendida, conheço do expediente e DEFIRO os pedidos da 

ofendida, determinando: Afastamento do agressor do lar, domicílio ou local 

convivência (art. 22, II, da Lei nº 11.340/2006), restando, desde já, 

deferido o reforço policial, se necessário ao cumprimento da ordem de 

afastamento (art. 22, §3º, da Lei nº 11.340/2006). Proibição ao agressor 

de aproximar-se da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, 

fixando o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância (art. 22, III, 

“a”, da Lei nº 11.340/2006). Proibição ao agressor de manter contato com 

a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de 

comunicação (art. 22, III, “b”, da Lei nº 11.340/2006). Proibição ao 

agressor de frequentar a residência da ofendida e de seus familiares, bem 

como seu eventual/local de trabalho, a fim de preservar a sua integridade 

física e psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei nº 11.340/2006). Com relação ao 

pedido de “restrição ou suspensão do direito de visitas aos dependentes 

menores” (art. 22, IV, da Lei nº 11.340/2006), aguardo a realização do 

estudo psicossocial das partes para sua apreciação, conforme a própria 

orientação da Lei nº 11.340/2006. Importante esclarecer que o deferimento 

das medidas de proibição de contato com a ofendida e os familiares não 

inviabilizam, por si só, o direito de visitas do requerido aos filhos menores. 

Contudo, deverá o requerido adotar as cautelas necessárias para que o 

exercício do direito de visitas não implique em descumprimento das 

medidas protetivas deferidas, podendo se valer de parente ou pessoa de 

confiança para intermediar a busca e entrega dos filhos menores. 

Prestação de alimentos provisionais, que arbitro na quantia de R$ 522,50 

(quinhentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos), equivalente a meio 

salário mínimo, que para o momento me parece adequado ao binômio 

necessidade/possibilidade a ser depositada pelo agressor, até o dia 10 

(dez) de cada mês, na conta bancária da representante legal do(s) filho(s) 

menor(es) do casal, cuja abertura deve ser requisitada, se necessário 

(art. 22, V, da Lei nº 11.340/2006). Importante esclarecer que os aludidos 

alimentos têm caráter emergencial e cautelar, fixados liminarmente, 

sujeitos à eficácia temporal limitada, devendo a parte interessada interpor 

a ação própria de alimentos em prazo razoável, assim entendido como de 

no máximo 06 (seis) meses, podendo para tanto procurar atendimento na 
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Defensoria Pública Cível, sob pena de revogação dos alimentos 

provisionais arbitrados. Separação de corpos (art. 23, IV, da Lei nº 

11.340/2006 c/c os art. 1.562 do Código Civil), assim entendida apenas 

como uma medida protetiva de urgência que coloca fim aos deveres 

recíprocos decorrentes do casamento/união estável, devendo a ação 

principal respectiva ser proposta, no prazo de 30 (trinta) dias. No 

cumprimento do mandado, o oficial de justiça deverá explicar ao agressor 

que, por ora, apenas se trata de medida assecuratória protetiva, 

informando-lhe que ainda poderá ser ouvido em Juízo, em manifestação 

por intermédio de advogado, podendo aos seus motivos até mesmo levar a 

outra decisão, de forma que a sua atividade sensata, nos autos, será 

muito importante em prol de sua posição jurídica, inclusive, alertando-o de 

que no caso de descumprimento desta decisão poderá ser decretada a 

sua prisão preventiva, sem prejuízo de aplicação de outras sanções 

penais cabíveis. Consigno, desde já, que para cumprimento das diligências 

desta decisão poderá o Oficial de Justiça se valer do previsto no art. 14 

da Lei nº 11.340/2006, c/c os do § 2º, do art. 212, do Código de Processo 

Civil de 2015, por aplicação supletiva. Assim, determino o devido 

acompanhamento pela Equipe Multidisciplinar através do serviço 

psicossocial deste Juízo, devendo trazer relatório do estado social e 

psicológico das partes, bem como outras condições observadas tanto em 

relação ao agressor como da própria ofendida, no prazo de 40 (quarenta) 

dias. Notifique-se à Equipe Multidisciplinar para a realização do Estudo 

Psicossocial do caso no prazo acima indicado, devendo observar os itens 

acima especificados que necessitam de especial atenção. Comunique-se 

ao douto Ministério Público (art. 19, § 1º, da Lei 11.340/2006) e 

encaminhe-se a ofendida para atendimento na Assistência Judiciária, pela 

Defensoria Pública Cível (art. 28 da Lei 11.340/2006), inclusive para 

eventual ajuizamento da ação de separação judicial, de divórcio, de 

anulação de casamento ou de dissolução de união estável perante o juízo 

competente (art. 18, inciso II, da Lei nº 11.340/06). Oficie-se à Autoridade 

Policial informando-lhe sobre o deferimento, por meio desta decisão, do 

Pedido das Medidas Protetivas de urgência apresentado pela vítima, bem 

como para requisitar-lhe a remessa do respectivo Inquérito Policial, no 

prazo legal, segundo exigência contida na regra do art. 12, inciso VII, da 

Lei nº 11.340/2006, c/c do art. 10 do Código de Processo Penal. 

Proceda-se a devida inclusão de dados, para fins estatísticos, nos termos 

do art. 38 da Lei 11.340/2006. DESIGNO o dia 28/04/2020 às 13h30min 

para a realização de Audiência de Conciliação. CITE-SE o requerido para 

que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, nos termos do art. 

306 do CPC, aplicado ao presente caso por analogia, por se tratar de 

procedimento cautelar. Conste no respectivo mandado a advertência de 

que o requerido deverá constituir advogado e, caso não possua 

condições financeiras para tanto, deverá procurar a Defensoria Pública 

Criminal para que apresente, tempestivamente, sua resposta escrita. 

Ainda, INTIMEM-SE as partes, consignando que o requerido deverá 

cumprir integralmente a presente decisão, sob pena de prisão. INTIME-SE o 

REQUERIDO (AGRESSOR/HOMEM) para que compareça no dia 19/06/2020 

às 14h00min, para participar do Diálogo com Homens sobre a Cultura 

Machista e sobre o Ciclo da Violência na Visão Sistêmica, na Sala de 

Audiências da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar 

contra a Mulher da Capital. Saliento, por oportuno, que a citação/intimação 

deverá ser realizada pessoalmente - via Oficial de Justiça, em atenção ao 

disposto no art. 21 da Lei nº 11.340/2006. Esclareço, desde já, que para 

cumprimento das diligências desta decisão poderá o Oficial de Justiça se 

valer do previsto no art. 14 da Lei nº 11.340/2006, c/c os do § 2º, do art. 

212, do Código de Processo Civil, por aplicação supletiva. Tendo em vista 

que a urgência da medida, determino que os cumprimentos dos mandados 

sejam realizados pelo Oficial de Justiça Plantonista, devendo constar nos 

mandados os telefones existentes das partes, com o objetivo de otimizar o 

cumprimento do feito. CÓPIA DA PRESENTE SERVE DE MANDADO, A SER 

CUMPRIDO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA DE PLANTÃO. Ciência ao Ministério 

Público e à Defensoria Pública Cível. CUMPRA-SE. Às providências. 

Cuiabá/MT, 02 de março de 2020. JAMILSON HADDAD CAMPOS Juiz de 

Direito da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a 

Mulher ASSINADO DIGITALMENTE

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

Processo Número: 1028098-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T. M. D. A. O. (AUTOR(A))

T. M. O. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIANE CRISTINA DE ANDRADE OAB - 044.279.081-36 

(REPRESENTANTE)

CATHYELLE KARINNE SILVA ALT OAB - MT24803/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. O. S. (REU)

 

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

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Processo: 1028098-08.2019.8.11.0041. AUTOR(A): T. M. O. A., 

T. M. D. A. O. REPRESENTANTE: JOSIANE CRISTINA DE ANDRADE REU: 

ALTINO DE OLIVEIRA SANTOS VISTOS. Trata-se de “AÇÃO DE 

ALIMENTOS C/C REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA E PEDIDO DE TUTELA 

DE URGÊNCIA”, ajuizada por T.M.O.A. e T.M. de A.O, representados por 

sua genitora JOSIANE CRISTINA DE ANDRADE, em desfavor de ALTINO 

DE OLIVEIRA SANTOS, pretendendo, em sede de tutela de urgência, a 

fixação dos alimentos devido aos filhos no equivalente a 30% (trinta por 

cento) do valor do salário do réu mais pagamento de metade das 

despesas extraordinárias dos autores, inicialmente distribuída perante a 5ª 

Vara Especializada de Família e Sucessões desta Capital e redistribuída a 

este juízo por meio da decisão de Id: 22422449. Acompanham a inicial de 

Id: 21251227, os documentos de Id: 21251229, 21251230, 21251231 e 

21251232. Por meio da petição de Id: 21642930, os autores informaram o 

nome da empresa em que o réu está trabalhando e discriminaram os seus 

gastos, juntando os documentos comprobatórios de Id: 21642932, 

21642933 e 21642934. No Id: 27085128, foi proferida decisão 

determinando a emenda da inicial para retificar o valor da causa, o que foi 

cumprido pelos autores no Id: 28157819. Vieram os autos conclusos para 

decisão. EIS O RELATO NECESSÁRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Acolho a 

emenda a inicial de Id: 28157819, para retificar o valor da causa para R$ 

3.740,40 (três mil setecentos e quarenta reais e quarenta centavos). 

Processe-se em Segredo de Justiça (art. 189, II, CPC). PROMOVAM-SE as 

anotações necessárias, em relação aos benefícios da Justiça Gratuita, 

segredo de justiça deferidos e ao procedimento das ações de família (art. 

693 e seguintes, do CPC) e valor da causa retificado. Passo a analise do 

pedido de tutela de urgência, para a fixação da obrigação alimentícia do 

réu em favor dos filhos do casal, de 09 e 05 anos de idade. Ao tratar da 

tutela de urgência, o artigo 300, caput, do CPC, estabelece como requisitos 

para a sua concessão à probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo, estabelecendo ainda em seu § 3.º, a 

impossibilidade de concessão quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão. No caso dos autos, pretendem os autores a 

fixação da obrigação alimentícia no equivalente 30% (trinta por cento) do 

salário do réu mais o pagamento das despesas extraordinárias (uniforme, 

material escolar e medicamentos). Com efeito, nos presentes autos, 

verifico a prova inequívoca da relação de parentesco (certidões de 

nascimento de Id: 21251229 e 21251230), restando indubitável o dever de 

sustento do réu em relação aos filhos, nos termos dos artigos 1694 e 

1696 do Código Civil. As necessidades dos alimentados são presumidas 

em razão de suas idades (09 e 05 anos), já as possibilidades do réu não 

restaram demonstradas, cingindo-se a autora a asseverar que ele 

trabalha como ajudante de construção de edifícios na Prime Construções 

Ltda. No entanto, a despeito da ausência de demonstração das 

possibilidades do réu é certo que a prole não pode ficar a mercê apenas 

dos recursos proporcionados pela genitora, devendo ser fixado a título de 

alimentos, ao menos, um valor que possa suprir as necessidades básicas 

dos filhos. Ademais, em se tratando de antecipação da tutela, pedido 

passível de renovação a qualquer tempo, o valor dos alimentos poderá ser 

novamente apreciado, bastando, para tanto, que venham aos autos 

elementos suficientes de convicção que justifiquem nova redefinição do 

quantum. Dito isto, visando à garantia do bem estar das crianças, até que 

haja maior produção de provas nos autos, o que se dará por meio da 

realização de estudo psicossocial e formação do contraditório com a 

citação do réu, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA PRETENDIDA PARA 

ARBITRAR OS ALIMENTOS PROVISÓRIOS, no valor equivalente a 30% 

(trinta por cento) do salário mínimo vigente neste país, qual seja, R$ 311,70 

(trezentos e onze reais e setenta centavos), que se mostra adequado ao 

trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade, a ser pago pelo réu 

ALTINO DE OLIVEIRA SANTOS, em favor de seus filhos menores. Saliento 

que tal valor deverá ser corrigido de acordo com a variação do salário 

mínimo e, ser pago até o dia 10 de cada mês, a partir da citação. Em 

acolhimento à alegação da autora de que os filhos, desde a data da 

separação, estão sob sua guarda física, mantenho, em sede de cognição 
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sumária a situação fática e estabeleço o direito de convivência do réu em 

finais de semana alternados, das 18h00 da sexta-feira até as 18h00 do 

domingo, devendo, buscar os filhos por interposta pessoa em razão das 

medidas protetivas deferidas em favor da vítima. Entendo que essa é a 

situação de fato que deve ser preservada em sede de sumária cognição, 

diante do contexto probatório até o momento demonstrado nos autos, ou 

seja, até a formação do contraditório, já que, nova modificação na guarda 

e ausência de fixação dos alimentos provisórios, poderiam acarretar 

prejuízos de toda a ordem à criança. DESIGNO AUDIÊNCIA DE TENTATIVA 

DE CONCILIAÇÃO, nos moldes do art. 694 e art. 695, do CPC, para o dia 

27.03.2020, às 13h30. DETERMINO que a Equipe Multidisciplinar deste 

Juízo realize Estudo Psicossocial do caso, no prazo impreterível de 30 

(trinta) dias, na residência das partes, observando as suas condições 

para o exercício da guarda e direito de convivência com os filhos, bem 

como, as possibilidades do réu e as necessidades dos filhos. CITE-SE o 

réu e INTIMEM-SE as partes para comparecerem na audiência a ser 

designada, autora via DJe. CONSIGNE-SE, que o não comparecimento 

injustificado da parte autora ou do réu, à audiência de conciliação, será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionado com 

multa, nos termos do §8º do art. 334, do CPC, bem como, que no ato as 

partes deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos, conforme previsto no §9º do mesmo artigo. CONSIGNE-SE, ainda, 

que a audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões 

quantas sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, 

do CPC), 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 requerido, quando ambas as partes 

manifestarem expressamente desinteresse na composição consensual 

(art. 334, § 4o, inciso I e art. 335, do CPC), e que, não sendo contestada a 

ação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações 

de fato formuladas pela autora (art. 344, do CPC). OBSERVE-SE o 

disposto no art. 695 do CPC, por se tratar de ação de família, em especial 

ao seu §1º que consta que “o mandado de citação conterá apenas os 

dados necessários para a realização da audiência e deverá estar 

desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado ao réu o direito 

de examinar seu conteúdo a qualquer momento”, devendo a citação ser 

feita na pessoa do réu (§3º) e com antecedência de 15 (quinze) dias da 

data designada para a audiência (§2º). No mandado de citação deverá 

constar, também, a intimação do réu, quanto aos alimentos provisórios 

fixados e que estes são devidos desde a citação (art. 13, §2º, da Lei de 

Alimentos). Por terem os autores informado o local de trabalho do réu, 

expeça-se ofício à empresa Prime Construções Ltda, situada no QN5, 

conjunto 7, lote 25, sala 03, s/n, Riacho Fundo I, CEP: 71805-407, em 

Brasília/DF (Id: 21642930), determinando o desconto do valor da pensão 

alimentícia (30% do salário mínimo vigente no país) diretamente da folha de 

pagamento do réu e depósito, na mesma data do pagamento, na conta 

poupança da representante legal dos autores (JOSIANE CRISTINA DE 

ANDRADE, CPF n. 044.279.081-36, Agência 2295, Operação 013; Conta 

Poupança: 00021591-3 Caixa Econômica Federal). Cite-se, intimem-se e 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. CIÊNCIA ao Ministério Público. Às 

providências. Cuiabá, 28 de janeiro de 2020. Ana Graziela Vaz de Campos 

Alves Corrêa Juíza de Direito

Notificação

Notificação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1057619-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. D. C. (REQUERENTE)

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

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO LOPES JUNIOR OAB - MT13879-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. D. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

RONAN CELLA TARTERO OAB - MT21008/O (ADVOGADO(A))

PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI OAB - MT8337-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

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 nº 1057619-95.2019.8.11.0041. Vistos. Defiro o 

pedido de habilitação da requerente de id. 27614831, bem como de 

substabelecimento da parte requerida de id. 27897021 e id. 28659731. 

Procedam-se as anotações necessárias. Ainda, considerando que a 

realização do estudo psicossocial do caso restou prejudicada, conforme 

relatório de id. 28286900, DEFIRO o pedido do requerido de id. 28659726. 

Para tanto, Notifique-se à Equipe Multidisciplinar para a realização do 

Estudo Psicossocial do caso, no prazo de 40 (quarenta) dias, devendo 

observar os itens especificados na decisão de id. 26865494, consignando 

que o Setor deverá contatar a avó paterna das crianças – Sra. Roseli (066 

98128-4917) e/ou a tia paterna – Sra. Sonia (066 99901-9794), para que 

tragam ao Setor os menores envolvidos, em data e horário pré-agendado 

pela Equipe, oportunidade em que o requerido também deverá se fazer 

presente. De igual forma, a Equipe deverá novamente contatar a 

requerente pelos telefones (065 98143-5395 e 065 98118-1430), bem 

como pelo telefone de seu patrono (065 98140-0172 – Dr. Luiz Eduardo 

Lopes Junior), solicitando sua presença na mesma data e horário 

pré-agendado para realização do estudo psicossocial perante o setor da 

Equipe Multidisciplinar desta Especializada. Outrossim, considerando que o 

requerido apresentou a Contestação de id. 27332852 e a Impugnação de 

id. 28220247, INTIME-SE a requerente, por meio de seu patrono – via DJE, 

para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Com o decurso do 

prazo, certifique-se e conclusos. INTIMEM-SE as partes, por meio de seus 

respectivos patronos – via DJE. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se. 

Cuiabá, 03 de fevereiro de 2020. JAMILSON HADDAD CAMPOS Juiz de 

Direito da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a 

Mulher ASSINADO DIGITALMENTE

Decisão

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

Processo Número: 1021859-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELO CONRADO DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0017686A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AIRTES MARIA DE OLIVEIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT2462-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JAMILSON HADDAD CAMPOS

 

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

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Cód. 1021859-85.2019.8.11.0041. Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE 

BENS E ALIMENTOS COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA proposta por Angelo 

Conrado da Costa, em face de Airtes Maria de Oliveira, devidamente 

qualificados – id. 20300157. Recebida a inicial, fora deferida a gratuidade 

da justiça, indeferido pedido de alimentos provisórios, determinada a 

citação da requerida e designada Audiência de Conciliação – id. 

21114085. Realizada Audiência de tentativa de conciliação, a mesma 

restou inexitosa – id. 26303587. Na sequência, a requerida apresenta 

Contestação, requerendo a improcedência dos pedidos iniciais – id. 

27067361. Por sua vez, o autor apresenta Impugnação à Contestação, 

reiterando os pedidos iniciais, inclusive o de alimentos provisórios – id. 

27212107. É A SÍNTESE DO NECESSÁRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Cuida-se de AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLIÇÃO DE UNIÃO 

ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS COM ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA proposta por Angelo Conrado da Costa, em face de Airtes Maria 

de Oliveira, devidamente qualificados – id. 20300157. Por ocasião da 

Impugnação à Contestação apresentada, o autor reitera o pedido de 

fixação de alimentos provisórios em seu favor. Entretanto, a necessidade 

aclamada pelo requerido não restou devidamente comprovada, mesmo 

porque quando da realização da Audiência de tentativa de conciliação de 

id. 26303587, fora informado que o autor se encontrava laborando, 

evidenciando, pois, a ausência da ‘necessidade’ do trinômio 
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necessidade/possibilidade/proporcionalidade, o que seria imprescindível 

para a regulamentação alimentar. Nessa ordem de ideias, INDEFIRO o 

pedido reiterado de fixação de alimentos provisórios. Assim considerando 

que as partes estão representadas e que não existe qualquer outra 

preliminar a ser analisada, bem como não vislumbrando qualquer nulidade 

ou irregularidade a ser sanada, DOU O FEITO POR SANEADO. Diante dos 

fatos e documentos apresentados nos autos, FIXO como pontos 

controvertidos o reconhecimento e dissolução da união estável (data do 

começo e término), a partilha de bens/dívidas das partes e a necessidade 

de fixação de alimentos em favor do autor. Saliento, que não vislumbro a 

possibilidade de julgamento antecipado do mérito, ante a necessidade de 

produção de outras provas, nos termos do art. 355, inciso I, CPC, 

sobretudo, em razão da manifestação das partes no sentido de produção 

de prova testemunhal. Desta forma, DEFIRO a colheita de depoimento 

pessoal das partes e das testemunhas arroladas, devendo o rol de 

testemunhas ser apresentado pelas partes no prazo comum de 15 

(quinze) dias, conforme previsto no art. 357, §4º, do CPC, consignando 

que compete ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por 

ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando a intimação do juízo, conforme disposto no art. 455 do CPC. 

Desde já, DESIGNO Audiência de CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO para a data de 23/06/2020 às 15h30min, conforme previsto 

no art. 357, inciso V, do CPC, consignando que em não havendo acordo 

entre as partes, será aberta a instrução processual. INTIMEM-SE as 

partes, por meio de seus patronos – via DJE. CUMPRA-SE. Às 

providências. Cuiabá/MT, 03 de março de 2020. JAMILSON HADDAD 

CAMPOS Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica 

e Familiar contra a Mulher ASSINADO DIGITALMENTE

2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1052846-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. F. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY FERNANDO OZORIO DOS SANTOS OAB - MT26434/O 

(ADVOGADO(A))

NILZA MENDES OZORIO OAB - MT26016/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. C. R. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

STWART CRUZ ROCHA OAB - MT27624/O (ADVOGADO(A))

 

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

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

Processo: 1052846-07.2019.8.11.0041. ATO ORDINATÓRIO. Nos termos 

da legislação vigente, impulsiono os presentes autos com a finalidade de: 

intimar as partes, por intermédio dos seus respectivos advogados- via 

DJE, para comparecerem a audiência de conciliação designada para o dia 

19 de março de 2020, às 15h20min, a ser realizada na sede deste juízo. O 

não comparecimento injustificado das partes à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e implicará em 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (CPC, art. 334, § 8º). Cuiabá, 3 de março de 2020 

Gestor(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1008195-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA ALVES CONTÓ OAB - MT15414-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. A. C. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VICTOR OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT17649-O (ADVOGADO(A))

 

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

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

Processo: 1008195-84.2019.8.11.0041 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos 

da legislação vigente, impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

intimar as partes, por intermédio dos seus respectivos advogados- via 

DJE, para comparecerem a audiência de instrução e julgamento designada 

para o dia 22 de setembro de 2020, às 16h00min, a ser realizada na sede 

deste juízo. As partes deverão apresentar o rol de testemunhas em 15 

(quinze) dias, conforme estabelece o artigo 357, §4º, do Código de 

Processo Civil, e informar as suas testemunhas da solenidade, nos termos 

do artigo 455 do mesmo Código. (decisão ID 28934318). Cuiabá, 3 de 

março de 2020 Gestor(a) Judiciário(a)

Varas Especializadas da Infância e Juventude

1ª Vara Especializada da Infância e Juventude

Edital Citação

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 10 DIAS

AUTOS N.º Cod. Proc.: 115483 Nr: 1252-02.2019.811.0063

ESPÉCIE: AÇÃO DE SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR C/C GUARDA 

COMPARTILHADA E PEDIDOS LIMINARES

PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE RÉ: M. R. B. D. T e L. F. de J. S.

CITANDO(A): MARIA RITA BOM DESPACHO TEIXEIRA e LÚCIO FLÁVIO DE 

JESUS SILVA

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 21/03/2019

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para apresentar 

resposta, sob. pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte autora na peça vestibular. Vem á presença de 

Vossa Excelência propor a presente AÇÃO DE SUSPENSÃO DO PODER 

FAMILIAR C/C GUARDA COMPARTILHADA C/C PEDIDOS LIMINARES, a 

favor da infante M. de J. S. B. D, em desfavor dos Srs. Maria Rita Bom 

Despacho Teixeira e Lúcio Flávio de Jesus Silva. DESPACHO: "... em 

cumprimento ao artigo 158, § 4º do ECA, (Incluído pela Lei 13.509/17), 

entendo esgotados os meios para citação pessoal dos requeridos, sendo 

adequada a citação por edital, com prazo de 10 (Dez) dias, ofereça 

resposta escrita, indicando as provas a serem produzidas e oferecendo 

desde logo o rol de testemunhas e documentos. Deverá constar no edital a 

possibilidade de nomeação de defensor dativo, nos termos do artigo 159 

do ECA." Eu, Bruna dos Santos Rodrigues, Estagiária, digitei. Cuiabá - MT, 

26 de fevereiro de 2020.

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 10 DIAS

AUTOS N.º Cod. Proc.: 118433 Nr: 3641-57.2019.811.0063

ESPÉCIE: AÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE AFASTAMENTO DO 

AGRESSOR E PEDIDO LIMINAR

PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE RÉ: D. da S. C.

CITANDO (A): DORNELIS DA SILVA COSTA

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 19/08/2019

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para apresentar 

resposta, sob. pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte autora na peça vestibular. Vem á presença de 

Vossa Excelência propor a presente AÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE 

AFASTAMENTO DO AGRESSOR E PEDIDO LIMINAR, a favor da infante. A. 

G. M. de. A em desfavor do Sr. Dornelis da Silva Costa. DESPACHO: "... 

em cumprimento ao artigo 158, § 4º do ECA, (Incluído pela Lei 13.509/17), 

entendo esgotados os meios para citação pessoal do requerido, sendo 

adequada a citação por edital, com prazo de 10 (Dez) dias, ofereça 

resposta escrita, indicando as provas a serem produzidas e oferecendo 

desde logo o rol de testemunhas e documentos. Deverá constar no edital a 

possibilidade de nomeação de defensor dativo, nos termos do artigo 159 

do ECA." Eu, Bruna dos Santos Rodrigues, Estagiária, digitei. Cuiabá - MT, 

26 de fevereiro de 2020.

Juizados Especiais Cíveis
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Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010148-72.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE SANTOS LUSTOSA DE ARAGAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO LUIS BRESCOVICI OAB - MT6814-O (ADVOGADO(A))

GUSTAVO DOBRE OAB - MT26119/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010148-72.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANDRE SANTOS 

LUSTOSA DE ARAGAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCIANO LUIS 

BRESCOVICI, GUSTAVO DOBRE 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: 

15/04/2020 Hora: 14:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 

de março 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: 1010150-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO MORAES GASPAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURELIO AUGUSTO GONCALVES DA SILVA JUNIOR OAB - MT25211/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEVISAO RONDON LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010150-42.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCELO 

AUGUSTO MORAES GASPAR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

AURELIO AUGUSTO GONCALVES DA SILVA JUNIOR 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: 1ª JEC Data: 15/04/2020 Hora: 14:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 de março 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: 1010153-94.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON LUIZ BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEFANO ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR OAB - 

MT25777/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COPEL DISTRIBUICAO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010153-94.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EDSON LUIZ 

BORGES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: STEFANO ROBERTO 

GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR POLO PASSIVO: COPEL 

DISTRIBUICAO S.A. 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: 15/04/2020 Hora: 14:50 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 de março 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: 1010169-48.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE RAMALHETE FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA OAB - MT11370-O 

(ADVOGADO(A))

KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA OAB - MT18107-O 

(ADVOGADO(A))

MAXWELL LATORRACA DELGADO OAB - MT24870-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PROJETO MT I INCORPORACOES SPE LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1010169-48.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CARLOS 

HENRIQUE RAMALHETE FERNANDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA, MAXWELL LATORRACA 

DELGADO, KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA POLO PASSIVO: 

MRV PRIME PROJETO MT I 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: 1ª JEC Data: 15/04/2020 

Hora: 15:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1010184-17.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI DA SILVA PAGLIUCA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALTO SALES DE MATOS JUNIOR OAB - MT0014603A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Governo do Estado de Mato Grosso (TESTEMUNHA)

 

PROCESSO n. 1010184-17.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DARCI DA SILVA 

PAGLIUCA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ADALTO SALES DE 

MATOS JUNIOR POLO PASSIVO: Governo do 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: 1ª JEC Data: 

15/04/2020 Hora: 15:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 

de março 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: 1010197-16.2020.8.11.0001

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:

LUBIA ALMEIDA PEREIRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010197-16.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:IBC - INSTITUTO 

BRASILEIRO DE CURSOS LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

OTACILIO PERON POLO PASSIVO: LUBIA ALMEIDA PEREIRA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 15/04/2020 

Hora: 15:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1010201-53.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL FERREIRA MAXIMIANO (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. 1010201-53.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RAFAEL 

FERREIRA MAXIMIANO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 
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comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

15/04/2020 Hora: 15:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 

de março 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: 1010203-23.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA REGINA CANAVARROS DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA PALOMO FERNANDES OAB - MT26397/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010203-23.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JESSICA REGINA 

CANAVARROS DO CARMO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNA 

PALOMO FERNANDES 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: 15/04/2020 

Hora: 15:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1010206-75.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL FERREIRA MAXIMIANO (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. 1010206-75.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RAFAEL 

FERREIRA MAXIMIANO 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: 

15/04/2020 Hora: 15:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 

de março 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: 1010216-22.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVANIA PEREIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DA SILVA PEREIRA OAB - MT27467/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010216-22.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EVANIA PEREIRA 

LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDO DA SILVA PEREIRA 

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: 15/04/2020 Hora: 15:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1010221-44.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PAULO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010221-44.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANTONIO PAULO 

DE OLIVEIRA 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: 1ª JEC Data: 15/04/2020 Hora: 15:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1010233-58.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA DE ARRUDA CONFESSOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEUDES NAZARE OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT4276-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

MM TURISMO & VIAGENS S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010233-58.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIANA DE 

ARRUDA CONFESSOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELEUDES 

NAZARE OLIVEIRA DOS SANTOS POLO PASSIVO: MM TURISMO & 

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: 15/04/2020 Hora: 15:50 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1010245-72.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERINALDO SANTOS SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA LEITE CABRAL DA SILVA (REU)

 

PROCESSO n. 1010245-72.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ERINALDO 

SANTOS SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RODRIGO BRANDÃO 

CORREA POLO PASSIVO: MARCIA LEITE CABRAL DA SILVA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 15/04/2020 

Hora: 16:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1010249-12.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA PEREIRA DA SILVA LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIETE SELLA SIMOES OAB - MT19545/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1010249-12.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANDREIA 

PEREIRA DA SILVA LEITE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ARIETE 

SELLA SIMOES POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

15/04/2020 Hora: 16:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 

de março 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: 1019434-11.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DENTAL DIAGNOSIS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO WALDERX DE AZEVEDO (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 15/04/2020 Hora: 16:10 . *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: 1010278-62.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARAES LUIZ DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FERREIRA COUTINHO OAB - MT16360-B (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1010278-62.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARAES LUIZ 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RENATO FERREIRA 

COUTINHO, MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA 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: 

15/04/2020 Hora: 16:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 

de março 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: 1006683-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERTON DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGLAIR FRANZONI SUZUKI OAB - MT16114-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1006683-89.2019.8.11.0001 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: 

AGLAIR FRANZONI SUZUKI - MT16114/O-O , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação, Sala: 1ª JEC Data: 21/10/2019 

Hora: 14:30 , 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, 6 de 

setembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006683-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERTON DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGLAIR FRANZONI SUZUKI OAB - MT16114-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

1006683-89.2019.8.11.0001 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: AGLAIR 

FRANZONI SUZUKI - MT16114-O para que se manifeste no prazo de 5 

dias, quanto ao pagamento efetuado, bem como, a satisfação do débito, 

caso em que deverá se manifestar expressamente quanto à extinção do 

processo ou quanto à existência de eventual remanescente.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010282-02.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BENEDITA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010282-02.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA BENEDITA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FERNANDO 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: 1ª JEC Data: 15/04/2020 Hora: 16:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1003632-36.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO PEREIRA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS OAB - MT21852-O (ADVOGADO(A))

YASMINI TAVEIRA ABREU GRETER OAB - MT22379-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AILTON DA SILVA SERAFIM 54525519134 (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 15/04/2020 Hora: 16:30 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 1º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006150-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TAMIRES DA SILVA PRIMO (REQUERENTE)

FRANTIELLE CRISTINA ARRUDA DA COSTA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA SILVA ARAUJO OAB - MT23469/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOM CLIMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EREMITA LAURA DA SILVA OURIVES OAB - MT12744/O 

(ADVOGADO(A))

LUDIMILA ALMEIDA PEREIRA DE SENA OAB - MT0012067S 

(ADVOGADO(A))

 

1006150-33.2019.8.11.0001 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) REQUERIDO: LUDIMILA 

ALMEIDA PEREIRA DE SENA - MT0012067S, EREMITA LAURA DA SILVA 

OURIVES - MT12744/O , para se manifestar, no prazo de 5 dias, acerca 

dos embargos de declaraçaõ.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010263-93.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVID DOS SANTOS SILVA LOPES (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010263-93.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DEIVID DOS 

SANTOS SILVA LOPES 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: 1ª JEC Data: 15/04/2020 Hora: 16:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1021832-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO TERCIOTI FOGACA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR.COM LTDA (REQUERIDO)

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

DANIEL BATTIPAGLIA SGAI OAB - SP214918-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 15/04/2020 Hora: 16:20 . *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: 1010291-61.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010291-61.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUIZ CARLOS 

ALVES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DENILSON 

NASSARDEN PAIVA JUNIOR POLO PASSIVO: CONCESSIONARIA ROTA 

DO OESTE S.A. 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: 15/04/2020 Hora: 16:40 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 3 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1009532-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR FRANCISCO DE CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEOMAR FERREIRA SILVA OAB - MT15495/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

1009532-34.2019.8.11.0001 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: CLEOMAR 

FERREIRA SILVA - MT15495/B , para se manifestar, no prazo de 15 dias 

acerca dos embargos à execução apresentados.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1012989-74.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FERREIRA DE AMORIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

1012989-74.2019.8.11.0001 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: DENILSON 

NASSARDEN PAIVA JUNIOR - MT19132-O para que se manifeste no prazo 

de 5 dias, quanto ao pagamento efetuado, bem como, a satisfação do 

débito, caso em que deverá se manifestar expressamente quanto à 

extinção do processo ou quanto à existência de eventual remanescente.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000557-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA CORREA DA SILVA (REQUERENTE)

GABRIEL CORREA DA SILVA NUNEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT10603-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALTER MARTINS DE ALMEIDA (REQUERIDO)

MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 15/04/2020 Hora: 16:50 . *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: 1012032-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SUELI QUEIROZ BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-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))

 

1012032-73.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: FILINTO 

CORREA DA COSTA JUNIOR - MT11264-O , para que efetue o 

cumprimento voluntário da obrigação, no prazo de 15 dias, sob pena de 

multa de 10%.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010309-82.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO ALVES MARQUES (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. 1010309-82.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ADRIANO ALVES 

MARQUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: STEFANO ROBERTO 

GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

15/04/2020 Hora: 17:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106884/3/2020 Página 315 de 424



DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 

de março 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: 1010312-37.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARAES LUIZ DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FERREIRA COUTINHO OAB - MT16360-B (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1010312-37.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARAES LUIZ 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RENATO FERREIRA 

COUTINHO, MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA 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: 

15/04/2020 Hora: 17:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 

de março 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: 1010314-07.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON COSTA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIETE SELLA SIMOES OAB - MT19545/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1010314-07.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ADEMILSON 

COSTA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ARIETE SELLA 

SIMOES POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

15/04/2020 Hora: 17:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 

de março 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: 1001785-96.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS CACULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON DE ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT6387-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

 

11 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1001785-96.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: LUIZ CARLOS CACULA REQUERIDO: UNIMED NORTE DE 

MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Vistos. 

Processo em fase de Citação / Conciliação. A parte reclamante propôs 

reclamação com pedido de obrigação de fazer e alegou que possui quadro 

depressivo, tendo sido prescrito pelo profissional que lhe assiste 

tratamento com estimulação magnética transcraniana, contudo, a parte 

reclamada não autorizou seu fornecimento, sob a alegação de que ele não 

está no rol de procedimento e eventos em saúde da ANS. Contudo, não há 

nos autos informações quanto ao número máximo de sessões estimado do 

mencionado tratamento. 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 número máximo de 

sessões estimado para o tratamento pleiteado na inicial, sob pena de 

arquivamento. Após, renove-se a conclusão (para Pedido de Urgência). 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010335-80.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO FERREIRA DA SILVA OAB - MT14264-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010335-80.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:IVO FERREIRA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: IVO FERREIRA DA SILVA 

POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 15/04/2020 Hora: 17:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1010359-11.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IRIS JOVINA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEICE VILALVA DE MAGALHAES OAB - MT21136/O (ADVOGADO(A))

DAMARES ELIZA ARAUJO OAB - MT21523/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ MARIO RODRIGUES 70138192120 (REQUERIDO)

LUIZ MARIO RODRIGUES (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010359-11.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:IRIS JOVINA DE 

ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GLEICE VILALVA DE 

MAGALHAES, DAMARES ELIZA ARAUJO POLO PASSIVO: LUIZ MARIO 

RODRIGUES 70138192120 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: 15/04/2020 Hora: 15:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1009098-11.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOVANE OLIVEIRA AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO OAB - MT6002-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Processo n. 1009098-11.2020.8.11.0001 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: 

OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO - MT6002-O , da data 

designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: PAUTA 

CONCENTRADA Data: 19/03/2020 Hora: 08:00 , 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, 3 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000097-02.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA REGINA PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE GIL LOPES OAB - MT6771-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

MATRIZ TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000097-02.2020.8.11.0001 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: 

ALEXANDRE GIL LOPES - MT6771-O , da data designada para realização 

de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 15/04/2020 Hora: 

17:30 , 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, 3 de março 

de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010387-76.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS AURÉLIO DA COSTA OAB - MT14958-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1010387-76.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:PAULO 

RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCOS AURÉLIO DA 

COSTA 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: 15/04/2020 Hora: 17:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1010391-16.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LIDICE FONTES MACHADO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MIGUEL DE ARRUDA PELISSARI OAB - MT15112-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1010391-16.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LIDICE FONTES 

MACHADO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE MIGUEL 

DE ARRUDA PELISSARI 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: 

15/04/2020 Hora: 17:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 

de março 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: 1010399-90.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAIARA MORAES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNALDO GONCALVES AGUIAR OAB - MT23875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010399-90.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MAIARA 

MORAES GONCALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDNALDO 

GONCALVES AGUIAR POLO PASSIVO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO 

DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS 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: 15/04/2020 Hora: 17:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1010411-07.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELIZA DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010411-07.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA ELIZA DE 

AMORIM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DENILSON NASSARDEN 

PAIVA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 15/04/2020 Hora: 17:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1010415-44.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAIARA MORAES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNALDO GONCALVES AGUIAR OAB - MT23875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010415-44.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MAIARA 

MORAES GONCALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDNALDO 

GONCALVES AGUIAR POLO PASSIVO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO 

DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS 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: 16/04/2020 Hora: 08:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1010437-05.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE CARNEIRO SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010437-05.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JANETE 

CARNEIRO SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: INTELIG 

TELECOMUNICACOES LTDA. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 16/04/2020 Hora: 08:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1005009-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106884/3/2020 Página 317 de 424



REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

 

Processo n. 1005009-42.2020.8.11.0001 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: 

MILTON JONES AMORIM VIEIRA - MT16216-O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

16/04/2020 Hora: 08:30 , 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, 3 de março 

de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008774-21.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON PEDRO NERY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON PEDRO NERY OAB - MT8015-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MACEDO (REQUERIDO)

CONNECT MOBILE INDUSTRIA DE CELULAR EIRELI (REQUERIDO)

 

Processo n. 1008774-21.2020.8.11.0001 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: 

VILSON PEDRO NERY - MT8015-O , da data designada para realização de 

audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 16/04/2020 Hora: 

08:50 , 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, 3 de março 

de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010459-63.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BERNADINA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BONATO DE AMORIM OAB - MT18748-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010459-63.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA 

BERNADINA LOPES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS BONATO 

DE AMORIM 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: 16/04/2020 Hora: 09:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1010465-70.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE MACHADO RIGUER (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)

 

PROCESSO n. 1010465-70.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SOLANGE 

MACHADO RIGUER ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA 

RIBEIRO DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO 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: 1ª JEC Data: 16/04/2020 Hora: 09:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1010468-25.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAIDE PERPETUA REDIVO VARGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010468-25.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ADELAIDE 

PERPETUA REDIVO VARGAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANA 

LÚCIA RICARTE POLO PASSIVO: LATAM AIRLINES GROUP S/A 

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: 

16/04/2020 Hora: 09:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 

de março 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: 1010469-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON ALCANTARA DE SOUZA NETO (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:

PONTO FRIO - GLOBEX UTILIDADES S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010469-10.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:WILSON 

ALCANTARA DE SOUZA NETO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

GERSON LEVY RABONE PALMA, BRUNO CARLOS PEIXOTO POLO 

PASSIVO: PONTO FRIO - GLOBEX UTILIDADES S/A 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: 16/04/2020 

Hora: 09:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1010477-84.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA FERNANDES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA PIRES COSTA OAB - MT18614-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1010477-84.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VILMA 

FERNANDES DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AMANDA 

PIRES COSTA POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

16/04/2020 Hora: 09:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 

de março 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: 1012460-55.2019.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES UMBELINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO ARECO OAB - MT24797/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - MT21150-O (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 1012460-55.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: LOURDES UMBELINA DA SILVA REQUERIDO: AYMORE 

Vistos. Processo em fase de Adm. de Recurso Com o recurso inominado, 

a parte recorrente postula os benefícios da gratuidade da justiça. A 

assistência judiciária tem por escopo proporcionar ao jurisdicionado o 

pleno acesso ao Poder Judiciário (CF, 5.º, XXXV), eliminando as barreiras 

de ordem econômica, razão por que o pedido pode ser formulado, 

inclusive, na fase recursal, consoante dicção do artigo 99 do CPC. Para 

obtenção da gratuidade, o requerente deve declarar que não tem 

condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do 

sustento próprio ou da sua família. No caso em análise, não há elementos 

para ilidir a declaração de hipossuficiência, o que autoriza a concessão do 

benefício. Diante disso, defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada. 

Verificada a tempestividade, sendo o recorrente beneficiário da justiça 

gratuita e estando preenchidos os demais pressupostos recursais de 

admissibilidade, dou seguimento ao recurso inominado. Admito-o com 

efeito meramente devolutivo, porquanto não se vislumbra dano irreparável 

à parte (art. 43 da Lei 9.099/95). Encaminhem-se os autos à 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: 1011645-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERIKA DE PAULA (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:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-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 1011645-58.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: ERIKA DE PAULA REQUERIDO: BANCO BRADESCARD 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: 1009245-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALIYSSON RODRIGO MARIN MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEZIO LIMA FERNANDES OAB - MT17309-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

M F AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA (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 1009245-71.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: ALIYSSON RODRIGO MARIN MACEDO REQUERIDO: CVC 

BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., M F AGENCIA DE 

TURISMO E VIAGENS LTDA, 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012139-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

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:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (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 1012139-20.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: RAFAEL JOSE DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. 

Processo em fase de Adm. de Recurso Com o recurso inominado, a parte 

recorrente postula os benefícios da gratuidade da justiça. A assistência 

judiciária tem por escopo proporcionar ao jurisdicionado o pleno acesso ao 

Poder Judiciário (CF, 5.º, XXXV), eliminando as barreiras de ordem 

econômica, razão por que o pedido pode ser formulado, inclusive, na fase 

recursal, consoante dicção do artigo 99 do CPC. Para obtenção da 

gratuidade, o requerente deve declarar que não tem condições de arcar 

com as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da 

sua família. No caso em análise, não há elementos para ilidir a declaração 

de hipossuficiência, o que autoriza a concessão do benefício. Diante 

disso, defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada. Verificada a 

tempestividade, sendo o recorrente beneficiário da justiça gratuita e 

estando preenchidos os demais pressupostos recursais de 

admissibilidade, dou seguimento ao recurso inominado. Admito-o com 

efeito meramente devolutivo, porquanto não se vislumbra dano irreparável 

à parte (art. 43 da Lei 9.099/95). Encaminhem-se os autos à 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: 1006870-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE REGINA PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT12861-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):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1006870-97.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: MONICA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Processo em fase de Adm. de Recurso 

Com o recurso inominado, a parte recorrente postula os benefícios da 

gratuidade da justiça. A assistência judiciária tem por escopo proporcionar 

ao jurisdicionado o pleno acesso ao Poder Judiciário (CF, 5.º, XXXV), 

eliminando as barreiras de ordem econômica, razão por que o pedido pode 

ser formulado, inclusive, na fase recursal, consoante dicção do artigo 99 

do CPC. Para obtenção da gratuidade, o requerente deve declarar que não 

tem condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do 

sustento próprio ou da sua família. No caso em análise, não há elementos 

para ilidir a declaração de hipossuficiência, o que autoriza a concessão do 

benefício. Diante disso, defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada. 

Verificada a tempestividade, sendo o recorrente beneficiário da justiça 

gratuita e estando preenchidos os demais pressupostos recursais de 

admissibilidade, dou seguimento ao recurso inominado. Admito-o com 

efeito meramente devolutivo, porquanto não se vislumbra dano irreparável 

à parte (art. 43 da Lei 9.099/95). Encaminhem-se os autos à 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: 1010748-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TAMIRES CRISTINA DE PADUA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO OAB - MT25894/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):

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 1010748-30.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: TAMIRES CRISTINA DE PADUA 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009837-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GENILDO OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO OAB - MT25894/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):

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 1009837-18.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: GENILDO OLIVEIRA DOS SANTOS 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006301-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA KANSO BRANDINI VICENTINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

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 1006301-96.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: CAMILA KANSO BRANDINI VICENTINI REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. 

Processo em fase de Adm. de Recurso Com o recurso inominado, a parte 

recorrente postula os benefícios da gratuidade da justiça. A assistência 

judiciária tem por escopo proporcionar ao jurisdicionado o pleno acesso ao 

Poder Judiciário (CF, 5.º, XXXV), eliminando as barreiras de ordem 

econômica, razão por que o pedido pode ser formulado, inclusive, na fase 

recursal, consoante dicção do artigo 99 do CPC. Para obtenção da 

gratuidade, o requerente deve declarar que não tem condições de arcar 

com as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da 

sua família. No caso em análise, não há elementos para ilidir a declaração 

de hipossuficiência, o que autoriza a concessão do benefício. Diante 

disso, defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada. Verificada a 

tempestividade, sendo o recorrente beneficiário da justiça gratuita e 

estando preenchidos os demais pressupostos recursais de 

admissibilidade, dou seguimento ao recurso inominado. Admito-o com 

efeito meramente devolutivo, porquanto não se vislumbra dano irreparável 

à parte (art. 43 da Lei 9.099/95). Encaminhem-se os autos à 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: 1009868-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVAIR PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-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):

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 1009868-38.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: ADEVAIR PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos. Processo em fase de Adm. de Recursos. A parte reclamante 

interpôs recurso inominado, com pedido de assistência judiciária gratuita; 

todavia, não há nos autos evidências de que seja financeiramente 

hipossuficiente. Posto isso, intime-se-a para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

apresentar documento idôneo que possa comprovar sua hipossuficiência 

financeira, sob pena de indeferimento. No caso de apresentação de 

declaração de imposto de renda, deverá ser depositado o documento 

físico na secretaria ou gabinete, para se resguardar o sigilo fiscal. Após, 

renove-se a conclusão (para Adm. Recurso) Cuiabá/MT, data registrada 

no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006743-62.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL FERNANDES BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERALDO DOS SANTOS DUARTE OAB - MT0016271A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(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 1006743-62.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: MANOEL FERNANDES BARBOSA DA SILVA REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010492-53.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO PEREIRA DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIGREISO REIS LINO OAB - MT0016750A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010492-53.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROBERTO 

PEREIRA DE MAGALHAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIGREISO 

REIS LINO 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: 16/04/2020 Hora: 09:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1010493-38.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO ESCOLASTICO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHÃES OAB - MT6882-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1010493-38.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCELO 

AUGUSTO ESCOLASTICO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHÃES POLO PASSIVO: 

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 16/04/2020 Hora: 09:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1010502-97.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO GREGORIO BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA OAB - MT17687-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010502-97.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCIO 

GREGORIO BATISTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GABRIEL 

AUGUSTO CAMILO ANCHIETA 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: 16/04/2020 Hora: 09:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1009949-50.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WANY TAQUES DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

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: 1009949-50.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: WANY TAQUES DE FIGUEIREDO REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Processo em 

fase de Citação / Conciliação. A parte reclamante ajuizou reclamação com 

pedido declaratório de inexistência de débito e alegou que é usuária dos 

serviços prestados pela parte reclamada, e que as faturas com 

vencimento no período de outubro/19 a fevereiro/20 cobraram valores 

acima de seu consumo médio. A título de tutela provisória de urgência, 

requereu que a parte reclamada se abstenha de suspender o 

fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora, em razão 

do não pagamento das faturas contestadas nos autos. Nos termos do 

artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será 

concedida quando houver probabilidade do direito e perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. Ainda, conforme o §3º do mencionado 

artigo, para sua concessão com natureza antecipada, não poderá existir 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em exame, com 

base no histórico de faturas apresentado nos autos (ID 29747024), 

constata-se que as faturas dos meses de outubro/19 a fevereiro/20 

registraram consumo acima da média registrada (393 kWh). Com isso, 

torna-se presumível a irregularidade no medidor e, consequentemente, há 

probabilidade do direito na revisão das referidas faturas. 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 não 

suspender 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 

parcialmente a tutela de urgência para determinar que a parte reclamada 

se abstenha de efetuar a suspensão do fornecimento de energia elétrica 

na UC 6/415965-3, em razão do não pagamento dos débitos contestados 

nesta ação, sob pena de multa fixa de R$1.000,00. Caso a suspensão do 

fornecimento já tenha sido efetuada, que providencie o restabelecimento 

do status quo, no prazo de 6 horas, sob pena de multa diária de R$200,00, 

limitado à R$12.000,00. A título de caução (art. 300, § 1º, do CPC), a parte 

reclamante, no prazo de 48 horas, deve consignar em juízo o valor de 

R$1.125,72 (mil cento e vinte e cinco reais e setenta e dois centavos), 

relativo ao período de inadimplência (novembro/19, dezembro/19 e 

fevereiro/20) estimado com base na média mensal dos valores cobrados 

no período de abril/19 a setembro/19, estando os efeitos da tutela de 

urgência condicionados ao referido depósito. Não havendo o depósito da 

caução no prazo concedido, prossiga regularmente com o trâmite 

processual sem os efeitos da liminar. Com fulcro no artigo 6º, inciso VII, do 
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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. Após o depósito da caução, intime-se pessoalmente a 

parte reclamada, via Oficial de Justiça, para que cumpra a ordem liminar 

deferida (STJ AgInt no REsp 1756046/PR e AgInt no AREsp 951.600/MG). 

Cumpra-se. Aguarde-se audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009954-72.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE TOLENTINO DE ALMEIDA 41588215172 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO DE ALMEIDA FERREIRA OAB - MT19625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROINDUSTRIAL PSF 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: 1009954-72.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: DENISE TOLENTINO DE ALMEIDA 41588215172 

REQUERIDO: AGROINDUSTRIAL PSF 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 teve débito encaminhado para protesto a pedido da parte 

reclamada, mesmo tendo adimplido regularmente os boletos relativos à 

transação comercial firmada entre as partes. A título de tutela provisória 

de urgência, requereu a imediata exclusão dos seus dados dos cadastros 

de proteção ao crédito. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo 

Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver probabilidade do 

direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ainda, 

conforme o §3º do mencionado artigo, para sua concessão com natureza 

antecipada, não poderá existir perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão. No caso em exame, mormente quanto aos comprovantes de 

depósito (ID 29748223), 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 os boletos relativos à transação comercial 

firmada com a parte reclamada. Observa-se também que o restritivo de 

crédito ocasiona perigo de dano, pois a parte reclamante fica impedida de 

realizar transações comerciais à prazo e de obter empréstimos e 

financiamentos no mercado financeiro. Impõe ainda consignar que a 

exclusão provisória do restritivo de crédito não representa perigo de 

irreversibilidade, já que a restrição poderá ser restabelecida após a 

sentença, situação em que não se aplica o óbice do § 3º do artigo 300 do 

Código de Processo Civil. Diante do exposto, defiro parcialmente a tutela 

de urgência para determinar a expedição de ofício ao 4º Serviço Notarial 

de Cuiabá para a suspensão provisória do protesto realizado pela parte 

reclamada em nome da parte reclamante. Encaminhe-se com o ofício cópia 

desta decisão. A título de caução (art. 300, § 1º, do CPC) a parte 

reclamante, no prazo de 72 horas, deve consignar em juízo o valor de 

R$608,56 (seiscentos e oito reais e cinquenta e seis centavos), 

correspondentes a 10% do valor do restritivo, estando os efeitos da tutela 

de urgência condicionados ao referido depósito. Não havendo o depósito 

da caução no prazo concedido, prossiga regularmente com o trâmite 

processual sem os efeitos da liminar. Cite-se. Após o depósito da caução, 

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: 1010099-31.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERANDI ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NEXTEL TELECOMUNICACOES 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: 1010099-31.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: ERANDI ALVES DA SILVA REQUERIDO: NEXTEL 

TELECOMUNICACOES LTDA. Vistos. Processo em fase de Citação / 

Conciliação. A parte reclamante ajuizou reclamação com pedido 

declaratório de inexistência de débito c/c indenizatório por danos morais e 

alegou desconhecer a dívida negativada em seu nome. A título de tutela 

provisória de urgência, requereu a imediata exclusão do seu nome dos 

cadastros de proteção ao crédito. Nos termos do artigo 300 do Código de 

Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver 

probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. Ainda, conforme o §3º do mencionado artigo, para sua 

concessão, não poderá existir perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão. No caso em exame, tendo como base o que ordinariamente 

acontece (art. 375 do CPC e 5º da Lei 9.099/95) e considerando que a 

prova da existência do crédito somente pode ser feita pela parte 

reclamada, entendo que este fator é suficiente para evidenciar a 

probabilidade do direito. Ademais, nesta fase processual, não há 

elementos documentais disponíveis à parte reclamante que poderiam 

contribuir com suas alegações, até porque se trata de prova de fato 

negativo (inexistência de dívida), razão pela qual, diante da 

hipossuficiência probatória do consumidor, é razoável, neste momento, 

presumir os fatos em seu favor. Observa-se também que o restritivo de 

crédito ocasiona perigo de dano, pois a parte reclamante ficará impedida 

de realizar transações comerciais a prazo e de obter empréstimos e 

financiamentos no mercado financeiro. Impõe ainda consignar que a 

exclusão provisória do restritivo de crédito não representa perigo de 

irreversibilidade, já que essa poderá ser restabelecida normalmente após 

a sentença, situação em que não se aplica o óbice do § 3º do artigo 300 

do Código de Processo Civil. Diante do exposto, defiro a tutela de urgência 

para determinar que a parte reclamada, no prazo de 72 horas, proceda 

com a exclusão do restritivo de crédito impugnado, sob pena de multa 

diária de R$200,00 (duzentos reais), limitada à R$12.000,00 (doze mil 

reais). Tendo em vista a aparente hipossuficiência financeira da parte 

reclamante, dispenso a prestação da caução, conforme facultado pelo § 

1º do artigo 300 do Código de Processo Civil. Com fulcro no artigo 6º, 

inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor, e diante da 

hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da prova, 

atribuindo à parte reclamada o encargo da prova quanto à existência da 

dívida em nome da parte reclamante. Cumpra-se a ordem liminar. Cite-se. 

Intime-se pessoalmente a parte reclamada para que cumpra a ordem 

liminar deferida (STJ AgInt no REsp 1756046/PR e AgInt no AREsp 

951.600/MG). Aguarde-se audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010216-22.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVANIA PEREIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DA SILVA PEREIRA OAB - MT27467/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: 1010216-22.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: EVANIA PEREIRA LIMA REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ 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 do serviço prestado pela parte 

reclamada, e que em virtude de faturas pendentes de pagamento teve o 

fornecimento de água suspenso em seu hidrômetro no dia 18/2/2020. 

Sustentou que efetuou o pagamento dos débitos na mesma data da 

suspensão do serviço, contudo, ele não foi restabelecido até esta data. A 

título de tutela provisória de urgência, requereu o imediato 

restabelecimento do fornecimento de água em seu hidrômetro. Nos termos 

do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será 
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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 histórico de faturas (ID 29795985), 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 está em dia 

com o pagamento das faturas emitidas pela parte reclamada. Observa-se 

também que a suspensão no fornecimento de água ocasiona perigo de 

dano, causando diversos transtornos ao usuário, pois se trata de serviço 

essencial. Impõe ainda consignar que a determinação para restabelecer o 

fornecimento de água não representa perigo de irreversibilidade, já que o 

serviço poderá ser suspenso a qualquer tempo, inclusive após a 

sentença, situação em que não se aplica o óbice do § 3º do artigo 300 do 

Código de Processo Civil. Diante do exposto, defiro a tutela de urgência 

para determinar que a parte reclamada, no prazo de 6 horas, restabeleça 

o fornecimento de água no hidrômetro registrado com a matrícula 78932-1, 

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. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010387-76.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS AURÉLIO DA COSTA OAB - MT14958-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1010387-76.2020.8.11.0001 AUTOR: 

PAULO RODRIGUES REU: AGUAS CUIABÁ 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 em 

4/2/2020 firmou termo de confissão de dívida com a parte reclamada a fim 

de quitar débitos que possuía, sendo informada que o fornecimento de 

água seria restabelecido no prazo de até 48h. Sustentou que embora 

tenha adimplido a parcela inicial do mencionado termo de confissão de 

dívida, até esta data o serviço não foi restabelecido. A título de tutela 

provisória de urgência, requereu o imediato restabelecimento do 

fornecimento de água em 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, mormente 

quanto ao termo de confissão de dívida e comprovante de pagamento (ID 

29819275), 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 parcela inicial do termo de confissão de dívida 

firmado com a parte reclamada. Observa-se também que a suspensão no 

fornecimento de água ocasiona perigo de dano, causando diversos 

transtornos ao usuário, pois se trata de serviço essencial. Impõe ainda 

consignar que a determinação para restabelecer o fornecimento de água 

não representa perigo de irreversibilidade, já que o serviço poderá ser 

suspenso a qualquer tempo, inclusive após a sentença, situação em que 

não se aplica o óbice do § 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil. 

Diante do exposto, defiro a tutela de urgência para determinar que a parte 

reclamada, no prazo de 6 horas, restabeleça o fornecimento de água no 

hidrômetro registrado com a matrícula 444661-5, 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. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009990-17.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEODETE BRITO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO OAB - MT21892/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL 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: 1009990-17.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: DEODETE BRITO DOS SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos. Processo em fase de Citação / Conciliação. A parte 

reclamante ajuizou reclamação com pedido de obrigação de não fazer c/c 

indenizatório por danos materiais e morais e alegou que é usuária de linha 

telefônica móvel mantida pela parte reclamada, e que estão sendo 

cobrados valores mensalmente, relativos a serviços que não contratou, 

denominados TERRA NETWORKS BRASIL S.A e TELEFONICA BRASIL 

02.558.157/0135-74 Combo Digital. A título de tutela provisória de urgência, 

requereu que a parte reclamada se abstenha de encaminhar cobranças 

relativas ao referido serviço e de negativar seus dados. 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, 

nota-se que não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, 

pois, por se tratar de valor módico, esse poderá ser estornado após a 

prolação da sentença sem qualquer prejuízo à parte reclamante. Não 

havendo demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, fica prejudicada a análise dos demais pressupostos para a 

concessão da tutela de urgência. Diante do exposto, indefiro a tutela de 

urgência. Com fulcro no artigo 6º, inciso VII, do Código de Defesa do 

Consumidor, e diante da hipossuficiência probatória do consumidor, 

inverto o ônus da prova, atribuindo à parte reclamada o encargo da prova 

quanto à regularidade da cobrança contestada nos autos. Cite-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Aguarde-se audiência de conciliação. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000094-47.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MOACIR CORREIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR OAB - MT13695-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-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) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1000094-47.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: JOSE MOACIR CORREIA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Processo em fase de 

Citação. I – Diante da justificativa apresentada pela parte reclamante, 

designe-se nova data para audiência de conciliação e intimem-se as 

partes. II – Caso a citação já tenha sido realizada, aguarde-se a audiência 

de conciliação. III – Tendo sido frustrada a tentativa de citação, intime-se a 

parte reclamante para manifestar-se, no prazo de 5 dias, requerendo as 

providências que julgar cabíveis ou indicando o endereço atualizado da 

parte reclamada, sob pena de extinção do processo. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007297-60.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO CARLOS MARTINS (AUTOR)

ANA APARECIDA VIDAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

REDE DE POSTOS MARAJO CUIABA 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: 1007297-60.2020.8.11.0001 AUTOR: 

APARECIDO CARLOS MARTINS, ANA APARECIDA VIDAL REU: REDE DE 

POSTOS MARAJO CUIABA LTDA Vistos. Processo em fase de Citação / 

Conciliação. APARECIDO CARLOS MARTINS e ANA APARECIDA VIDAL 

opuseram Embargos de Declaração (ID 29645864) em face da decisão 

prolatada no ID 29360202, com o argumento de que houve omissão quanto 

à data da inclusão dos seus dados nos cadastros restritivos de crédito. É 

o relatório do essencial. De plano, verifica-se que não há nenhum vício na 

decisão embargada que justifique a interposição dos Declaratórios, razão 

pela qual analiso o pleito como pedido de reconsideração e, na 

oportunidade, indefiro-o, porquanto os documentos apresentados nos 

autos não comprovam que a restrição foi realizada após a sustação dos 

cheques. Esclareço, por fim, que embora a parte reclamante tenha 

pleiteado a realização de diligência por este juízo a fim de comprovar os 

fatos alegados na petição inicial, entendo que a prova requerida incumbe à 

parte reclamante, que possui meios para tanto. Intimem-se. Aguarde-se a 

realização de 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: 1010146-05.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO GONCALVES DA SILVA (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:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010146-05.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALESSANDRO 

GONCALVES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CRISTYNY 

LAYANA GONCALVES DE ALMEIDA, PATRICIA DE OLIVEIRA 

GONCALVES 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: 16/04/2020 Hora: 11:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 de março 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: 1010155-64.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROMARIO TOBIAS DA SILVA ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIARA FERNANDA CARNEIRO OAB - MT20371-O (ADVOGADO(A))

WAGNER ALVES DA SILVA OAB - MT21378/E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010155-64.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROMARIO 

TOBIAS DA SILVA ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MAIARA 

FERNANDA CARNEIRO, WAGNER ALVES 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: 

2ª JEC Data: 16/04/2020 Hora: 11:40 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1010180-77.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA JEOVANE SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010180-77.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:KARLA 

JEOVANE SOUZA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: TIM 

CELULAR S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

2ª JEC Data: 16/04/2020 Hora: 11:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1010198-98.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIA FERNANDA DE FRANCA (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. 1010198-98.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FABRICIA 

FERNANDA DE FRANCA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

16/04/2020 Hora: 12:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 

de março 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: 1010200-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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JESSICA REGINA CANAVARROS DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA PALOMO FERNANDES OAB - MT26397/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010200-68.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JESSICA REGINA 

CANAVARROS DO CARMO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNA 

PALOMO FERNANDES 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: 16/04/2020 

Hora: 12:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1010205-90.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAISA RODER E RICCI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA VARJAO FORTES OAB - MT17832-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010205-90.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RAISA RODER E 

RICCI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARINA VARJAO FORTES 

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: 16/04/2020 Hora: 12:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1010207-60.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA REGINA CANAVARROS DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA PALOMO FERNANDES OAB - MT26397/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010207-60.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JESSICA REGINA 

CANAVARROS DO CARMO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNA 

PALOMO FERNANDES 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: 16/04/2020 

Hora: 12:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1010219-74.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO PEREIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA OAB - MT9225-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010219-74.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CLAUDIO 

PEREIRA DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SERGIO ANTONIO 

DE OLIVEIRA 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: 16/04/2020 Hora: 12:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1010222-29.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL VIANA RABELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO NAFAL DE CARVALHO OAB - MT26589/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010222-29.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RAFAEL VIANA 

RABELO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIANO NAFAL DE 

CARVALHO 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: 2ª JEC Data: 16/04/2020 

Hora: 14:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1010236-13.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOB FELIPE RODRIGUES VENANCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010236-13.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOB FELIPE 

RODRIGUES VENANCIO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELISVALDO 

MENDES RAMOS 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: 16/04/2020 

Hora: 14:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1010251-79.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SAMIA STEFANNY COSTA ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEOMAR FERREIRA SILVA OAB - MT15495/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010251-79.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SAMIA 

STEFANNY COSTA ABREU ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLEOMAR 

FERREIRA 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: 2ª JEC Data: 16/04/2020 

Hora: 14:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1010259-56.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE ALMEIDA ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE DIAS DE ALMEIDA OAB - MT21184/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1010259-56.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCIANE 

ALMEIDA ROSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VIVIANE DIAS DE 

ALMEIDA 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 
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CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 16/04/2020 

Hora: 14:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1010266-48.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ZENITE DE SOUZA ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELKSON HIGOR LEITE DE CARVALHO OAB - MT27891/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (REQUERIDO)

MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010266-48.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ZENITE DE 

SOUZA ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELKSON HIGOR 

LEITE DE CARVALHO POLO PASSIVO: LOJAS RIACHUELO SA 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: 

16/04/2020 Hora: 14:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 

de março 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: 1010272-55.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILCIANE RODRIGUES MOREIRA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010272-55.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GILCIANE 

RODRIGUES MOREIRA SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ 

FERNANDO 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: 2ª JEC Data: 

16/04/2020 Hora: 14:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 

de março 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: 1004898-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRENO FERREIRA ALEGRIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO FERREIRA ALEGRIA OAB - MT11098-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 16/04/2020 Hora: 14:40 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010302-90.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010302-90.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUANA DA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HERLEN CRISTINE PEREIRA 

KOCH 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: 16/04/2020 Hora: 15:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1010308-97.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEMAR ALVES LOPES (REQUERENTE)

WILSA CEBALHO DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALDEMAR ALVES LOPES OAB - MT15537-B (ADVOGADO(A))

WILSA CEBALHO DO CARMO OAB - MT0018223A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010308-97.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:WALDEMAR 

ALVES LOPES e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WALDEMAR 

ALVES LOPES, WILSA CEBALHO DO CARMO 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: 16/04/2020 Hora: 15:40 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1010319-29.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OSCAR GABRIEL DE ARAUJO CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL ALVES MIRANDA OAB - MT24569/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADYEN DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. (REQUERIDO)

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010319-29.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:OSCAR GABRIEL 

DE ARAUJO CARVALHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANIEL 

ALVES MIRANDA POLO PASSIVO: ADYEN DO BRASIL 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: 2ª JEC Data: 

16/04/2020 Hora: 15:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 

de março 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: 1010326-21.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA CRISTINA SILVERIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT10168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1010326-21.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCIA 

CRISTINA SILVERIO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANTONIO 

ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA 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: 16/04/2020 Hora: 16:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 
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CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1005825-24.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN FERMINO BEDIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEU ROBERT DE AMORIM OAB - MT6610-O (ADVOGADO(A))

RAFAELA VITORIA MENDES VOLCOV OAB - MT17893-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005825-24.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RONAN FERMINO 

BEDIN ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAELA VITORIA MENDES 

VOLCOV, WESLEU ROBERT DE AMORIM POLO PASSIVO: NET SERVICOS 

DE COMUNICACAO 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: 2ª JEC Data: 16/04/2020 Hora: 15:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1008301-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUELEN GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

Procedo à intimação da parte exequente para manifestar sobre o 

comprovante de depósito juntado nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, 

devendo, caso concorde com os valores, indicar CPF e dados bancários 

para expedição de alvará.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010358-26.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE NASCIMENTO ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVOILSON FERREIRA MAIA OAB - MT18522-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010358-26.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUIZ FELIPE 

NASCIMENTO ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: IVOILSON 

FERREIRA MAIA POLO PASSIVO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA 

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: 16/04/2020 Hora: 16:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1010372-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA RITA DE SIQUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALLITA CARVALHO DE MIRANDA OAB - MT18867-O (ADVOGADO(A))

JOALENE DE OLIVEIRA ARAUJO OAB - MT25262/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1010372-10.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARINALVA 

RITA DE SIQUEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOALENE DE 

OLIVEIRA ARAUJO, TALLITA CARVALHO DE MIRANDA POLO PASSIVO: 

CIELO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

2ª JEC Data: 16/04/2020 Hora: 16:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1010382-54.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO M HAIR SALAO DE BELEZA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS OAB - MT18523-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE 

DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB 

UNIAO MT/MS (REU)

 

PROCESSO n. 1010382-54.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:STUDIO M HAIR 

SALAO DE BELEZA LTDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ISAQUE 

LEVI BATISTA DOS SANTOS POLO PASSIVO: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE 

MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS 

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: 

16/04/2020 Hora: 16:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 

de março 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: 1009811-83.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ORESTES FURTADO DE SOUZA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL LOUZICH COELHO OAB - MT8637-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. I. Do exame dos autos, observo que a presente ação está 

endereçada para a Justiça Comum. Contudo, distribuída para este Juizado 

Especial Cível. Determino, portanto, a intimação da parte promovente, para 

que esclareça a divergência acima, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da petição inicial. II. Acaso ratificado o ajuizamento 

da demanda a este Juizado, nos termos do artigo 321, “caput” e parágrafo 

único, do CPC, a parte autora deverá, no mesmo prazo supramencionado, 

qual seja, 15 (quinze) dias, apresentar a procuração legível e atualizada, a 

qual outorga poderes ao patrono, devidamente assinada pela parte 

promovente, bem como a 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, a fim de possibilitar a análise do pedido, sob pena 

de indeferimento da inicial (art. 330, do 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010302-90.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Do exame dos autos, verifica-se que a petição inicial está 
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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 a cópia 

legível e na integra do documento de identificação pessoal (RG ou CNH), 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010021-37.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KISSILA PEREIRA LOURES DE LAET (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(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 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, a fim de possibilitar 

a análise do pedido, sob pena de indeferimento da inicial (art. 330, do 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010398-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO M HAIR SALAO DE BELEZA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS OAB - MT18523-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE 

DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB 

UNIAO MT/MS (REU)

 

PROCESSO n. 1010398-08.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:STUDIO M HAIR 

SALAO DE BELEZA LTDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ISAQUE 

LEVI BATISTA DOS SANTOS POLO PASSIVO: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE 

MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS 

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: 

16/04/2020 Hora: 16:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 

de março 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: 1010403-30.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA CRISTINA SCHIMDT SOARES (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. 1010403-30.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JULIANA 

CRISTINA SCHIMDT SOARES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

16/04/2020 Hora: 16:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 

de março 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: 1010404-15.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAIARA MORAES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNALDO GONCALVES AGUIAR OAB - MT23875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010404-15.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MAIARA 

MORAES GONCALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDNALDO 

GONCALVES AGUIAR POLO PASSIVO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO 

DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS 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: 16/04/2020 Hora: 16:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1010413-74.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO LUIZ BALSTER MOREIRA DE CASTILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYSSA TOLEDO BALSTER DE CASTILHO OAB - MG194538 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1010413-74.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIO LUIZ 

BALSTER MOREIRA DE CASTILHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

RAYSSA TOLEDO BALSTER DE CASTILHO 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: 16/04/2020 

Hora: 16:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1010427-58.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JHONES DA SILVA 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. 1010427-58.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JHONES DA 

SILVA 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: 2ª JEC Data: 

16/04/2020 Hora: 16:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 

de março 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: 1010429-28.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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PATRICIA CORREA RIBEIRO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010429-28.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:PATRICIA 

CORREA RIBEIRO FERREIRA 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: 2ª JEC Data: 16/04/2020 

Hora: 16:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1010430-13.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMAR AMORIM YOSHIMURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT15056-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010430-13.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROSIMAR 

AMORIM YOSHIMURA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

HENRIQUE BARBOSA 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: 16/04/2020 

Hora: 16:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1010433-65.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RHAYANNE BRUNA DE LIMA ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENIVERSON ALVES BARBOSA OAB - MT28005/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REU)

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1010433-65.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RHAYANNE 

BRUNA DE LIMA ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ENIVERSON 

ALVES BARBOSA POLO PASSIVO: BANCO ITAUCARD 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: 2ª JEC Data: 

16/04/2020 Hora: 16:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 

de março 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: 1010439-72.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NAWALLY MINATI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA NOLETO ROCHA DO NASCIMENTO OAB - MT14851/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010439-72.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:NAWALLY 

MINATI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AMANDA NOLETO ROCHA DO 

NASCIMENTO 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: 16/04/2020 Hora: 16:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1001592-81.2020.8.11.0001

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:

MONA NIDIA MENDES GADELHA (REU)

 

PROCESSO n. 1001592-81.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:IMOBILIARIA 

IGUACU LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: REJANE PADILHA 

DOS SANTOS POLO PASSIVO: MONA NIDIA MENDES GADELHA 

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: 

16/04/2020 Hora: 16:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 

de março 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: 1010471-77.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA OLIVEIRA FERREIRA OAB - SP431987 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010471-77.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SUELI MOREIRA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELA OLIVEIRA 

FERREIRA POLO PASSIVO: OI MOVEL S.A. 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: 16/04/2020 Hora: 17:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010137-43.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ZOROASTRO C. TEIXEIRA & ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010137-43.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ZOROASTRO C. 

TEIXEIRA & ADVOGADOS ASSOCIADOS ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA 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: 16/04/2020 Hora: 17:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1010486-46.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO RODRIGUES SATIRO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SEBASTIAO DE ALMEIDA OAB - MT27700/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)
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PROCESSO n. 1010486-46.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCIANO 

RODRIGUES SATIRO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO 

SEBASTIAO DE ALMEIDA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 16/04/2020 Hora: 17:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1010488-16.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA OLIVEIRA FERREIRA OAB - SP431987 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010488-16.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SUELI MOREIRA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELA OLIVEIRA 

FERREIRA POLO PASSIVO: OI MOVEL S.A. 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: 16/04/2020 Hora: 17:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1020534-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA MELLO VAZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MM TURISMO & VIAGENS S.A (REQUERIDO)

AVIANCA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1020534-98.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:NATALIA MELLO 

VAZ POLO PASSIVO: AVIANCA 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: 16/04/2020 Hora: 17:10, no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 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))

 

procedo a intimação da parte para apresentar contrarrazões no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010494-23.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

POLYANA DE SOUZA PAULA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MARQUES E SILVA OAB - MT7731-O (ADVOGADO(A))

ROSANA LUCIA SOUZA CESAR OAB - MT11491/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1010494-23.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:POLYANA DE 

SOUZA PAULA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDO MARQUES 

E SILVA, ROSANA LUCIA SOUZA CESAR 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: 

2ª JEC Data: 16/04/2020 Hora: 17:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1016591-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOELCIO AIRES DE CERQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR ALMEIDA FREITAS OAB - MT727-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: 1010500-30.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WELLITON LUIZ MARTINS RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS OAB - MT14507-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010500-30.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:WELLITON LUIZ 

MARTINS RIBEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ADRIANA CRISTINA 

DOS SANTOS 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: 2ª JEC Data: 16/04/2020 Hora: 17:30 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Recebo a emenda à inicial (ID. 29738752), por concluir como 

suficientes os novos documentos juntados. Trata-se de “AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C 

TUTELA PROVISÓRIA”, ajuizada por ELISABETE DA SILVA, em face de 

CLARO S/A. A parte promovente alega, em síntese, que utiliza os serviços 

da empresa promovida por meio da linha telefônica n.º (65) 99277.2091, 

no pacote denominado “CLARO CONTROLE 3GB + MINUTOS ILIMITADOS”. 

Ressalta que, desde o primeiro mês do acordo firmado, passou a receber 

cobranças de pacotes desconhecidos, denominados “Serviços 

Aplicativos Digitais – Claro Branca”, no valor de R$ 6,00 (seis reais) e, 

“Serviços Aplicativos Digitais – Claro Vídeo”, na quantia de R$ 10,00 (dez 
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reais) mensais. Aduz que, os referidos serviços não foram contratados, 

em razão disso, realizou diversas reclamações administrativas. 

Frustradas, porém, todas as tentativas de solução do impasse. Narra, 

ainda, que, “após a Requerente solicitar ao preposto da Requerida o 

cancelamento do “serviço” que jamais foi solicitado pelo mesmo, o 

preposto da Requerida informou que não seria possível o cancelamento 

deste serviço sem dar qualquer justificativa plausível, apenas arguindo 

que tal serviço é cobrado para todos os consumidores que possuem 

planos com a Requerida”. Em face dessa situação, depois de discorrer 

sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a 

parte reclamante, dentre outras alegações e providências, requer 

liminarmente: “(...) A) A concessão da antecipação de tutela pretendida, 

para de imediato determinar o cancelamento dos serviços denominados 

““Serviços Aplicativos Digitais – Claro Banca” e do “Serviços Aplicativos 

Digitais – Claro Vídeo”, da Fatura da Requerente, bem como que cessem 

tais cobranças nas faturas futuras, sob pena de multa diária a ser 

arbitrada por este r. Juízo; (...)” 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, tendo como base o que ordinariamente acontece (art. 375, do CPC, 

e 5º, da Lei 9.099/95) e, considerando que a prova necessária somente 

pode ser feita pela empresa, entendo que esse fator, aliado aos 

documentos apresentados pela parte promovente, são suficientes, por 

ora, para evidenciar a probabilidade do direito. Ademais, como cediço, 

nesta fase processual, não há outros elementos documentais disponíveis 

à parte promovente que poderiam contribuir com suas alegações, razão 

pela qual, diante da hipossuficiência probatória do consumidor, é sensato, 

neste momento, presumir os fatos a seu favor. Além disso, as alegações 

das partes autoras, 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. Por outro lado, a medida pleiteada, qual 

seja, para cessar a cobrança dos serviços não contratados, 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 e ante 

tudo o mais que dos autos constam, DEFIRO, em parte, a tutela de 

urgência antecipada, para determinar que a parte promovida, na forma 

postulada, cesse “tais cobranças nas faturas futuras”, como dantes 

narrado e especificado pela parte autora, até o desfecho da presente lide 

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. Quanto ao pleito liminar para “determinar o 

cancelamento dos serviços denominados ““Serviços Aplicativos Digitais – 

Claro Banca” e do “Serviços Aplicativos Digitais – Claro Vídeo”, da Fatura 

da Requerente”, 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, 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: 1006365-72.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PHAMYLA REGINA DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W.A.VAZ & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Recebo a emenda à inicial (ID. 29481676), por concluir como 

suficientes os novos documentos juntados. Trata-se de “AÇÃO 

DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA 

ANTECIPADA”, ajuizada por PHAMYLA REGINA DE BARROS em face de 

W.A.VAZ & CIA LTDA - ME. Os fatos foram narrados, na petição inicial (ID. 

29163624 ), nos seguintes termos: “A Requerente efetuou uma compra de 

uma cesta básica da empresa requerida que fornece esse serviço 

domiciliar, no qual a mesma efetuou a compra desta cesta básica em abril 

de 2017, e foi paga no mês de maio de 2017. Em agosto de 2019, a 

requerente realizou um cadastro no site da Sefaz para concorrer a 

prêmios da campanha CPF na nota, sendo que no site da Sefaz conseguiu 

visualizar todas as notas fiscais emitidas no seu CPF, foi então que 

percebeu que havia algumas compras das quais a requerente não tinha 

conhecimento, onde foi verificar qual era a empresa que estava realizando 

a emissão das notas fiscais. Sendo as notas fiscais constava compras 

realizadas pela empresa W A VAZ e CIA LTDA, ora requerida, onde a 

finalidade da empresa era de venda de cestas básica, então se recordou 

da compra da cesta básica. A compra fora realizada em abril de 2017, 

sendo a nota fiscal emitida em 04/04/2017, onde fez apenas uma única 

compra, porém, em 17/04/2017 foi emitida outra nota fiscal em nome da 

CPF da requerente, como se mesma tivesse feito outra compra, mas isso 

não ocorreu, haja vista que a requerente realizou apenas uma compra. 

Excelência a requerente não teve conhecimento de que a empresa utilizou 

seu nome e CPF para emitir notas fiscais, até porque não possui nenhum 

vínculo e nunca mas efetuou compras junto a empresa requerida, onde 

somente através do site da Sefaz que a mesma descobriu que desde de 

17/04/2017 até o mês de outubro/2019 a empresa W A VAZ e CIA LTDA 

está utilizando os dados pessoais com o CPF sem o consentimento da 

requerente para emitir notas fiscais de suas vendas. No mês de 

outubro/2019 a requerente fez boletim de ocorrência (anexo) do ocorrido, 

para que se resguarda da situação e ainda protocolou reclamação no site 

da Sefaz atraves do setor de fiscal para inclusão na base de dados de 

fiscalização para que seja regularizado das notas fiscais emitidas 

indevidamente em nome da requerente. Devido ao erro cometido pelo 

requerido em emitir notas fiscais em nome da requerente de forma 

indevida e irregular, face que as compras não foram realizado pela 

requerente, porem a requerida utilizou a titularidade do CPF da mesma para 

emitir notas fiscais em compras de terceiros que não foram realizados 

pela requerente, sem o consentimento ou solicitação da requerente, 

gerando constrangimento para a requerente por estar tendo seu CPF 

utilizado para compra realizadas por terceiros. Em consequência da 

atitude da Requerida, deve a mesma indenizar o Requerente pela utilização 

indevida da titularidade do CPF da requerente para compras realizadas por 

outras pessoas indevidamente, bem como pelos constrangimentos 

ocorrido pela autora por esta usando o CPF indevidamente e sem o seu 

consentimento para compras realizadas por terceiros, sendo claro a 

ilegalidade e o dano moral sofrido pelo Requerente diante das condutas 

ilícitas da Requerida”. 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) A concessão da antecipação da tutela de urgência “inaldita altera 

parts”, para que a requerida que se abstenha de emitir notas fiscais de 

compras realizadas por terceiros com os dados pessoais e CPF da 

requerente, bem como que seja cancelado todas as notas fiscais que 

foram emitidas em compras que NÃO realizadas pela requerente, ambas 

sob pena de multa cominatória. (...)” 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 
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risco ao resultado útil do processo. 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 necessária somente pode ser feita pela 

empresa, entendo que esse fator, aliado aos documentos apresentados 

pela parte promovente, são suficientes, por ora, para evidenciar a 

probabilidade do direito. Ademais, como cediço, nesta fase processual, 

não há outros elementos documentais disponíveis à parte promovente que 

poderiam contribuir com suas alegações, razão pela qual, diante da 

hipossuficiência probatória do consumidor, é sensato, neste momento, 

presumir os fatos a seu favor. Além disso, as alegações das partes 

autoras, 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. Por outro lado, a medida pleiteada, qual seja, para abster 

de emitir novas notas fiscais com os dados pessoais da parte 

promovente, não trará nenhum prejuízo à empresa 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 e ante tudo o mais que dos autos 

constam, DEFIRO, em parte, a tutela de urgência antecipada, para 

determinar que a parte promovida, na forma postulada, “se abstenha de 

emitir notas fiscais de compras realizadas por terceiros com os dados 

pessoais e CPF da requerente”, como dantes narrado e especificado pela 

parte autora, até o desfecho da presente lide ou ulteriores deliberações. 

Arbitro, para a hipótese de descumprimento da medida, multa fixa no 

importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Quanto ao pleito liminar para que, 

“seja cancelado todas as notas fiscais que foram emitidas em compras 

que NÃO realizadas pela requerente”, 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, 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010137-43.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ZOROASTRO C. TEIXEIRA & ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Trata-se de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA”, ajuizada por 

ZOROASTRO C. TEIXEIRA & ADVOGADOS ASSOCIADOS, em face de 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. A parte promovente alega, em síntese, que, no 

dia 24.11.017, celebrou “Contrato de Adesão a Planos de Serviço” com a 

empresa promovida, contendo os pacotes denominados “MOTOROLA – 

XT1792 (Moto G5S Dualsim)”, “GENÉRICO – SEM TROCA” e, “GENÉRICO – 

VIVO CHIP”, bem como a vigência de 24 (vinte e quatro) meses. Narra que, 

“no que pesa a 1ª solicitação, adquiriu um Smartphone, vinculado a uma 

linha telefônica. Quanto a 2ª solicitação, adquiriu três linhas telefônicas, e, 

na 3ª, duas linhas telefônicas. Neste ponto, o valor total dos planos 

adquiridos, totalizam o importe R$ 1.093,94”. Ressalta que, para cada 

plano adquirido, contratou, também, os “Serviços Adicionais de Voz (A)”, 

na quantia de R$ 33,50 (trinta e três reais e cinquenta centavos). Enfatiza, 

a parte autora, que, em razão dos acordos firmados, acima citados, 

ganhou, da empresa reclamada, o desconto mensal no valor de R$ 858,00 

(oitocentos e cinquenta e oito reais), pagando, em média, a importância de 

R$ 611,60 (seiscentos e onze reais e sessenta centavos). Na 

oportunidade, acrescenta que, a depeito disso, as faturas dos meses de 

dezembro/019 e janeiro/020 geraram cobrança sem o desconto 

anunciado, a saber, R$ 915,20 (novecentos e quinze reais e vinte 

centavos) e R$ 1.255,68 (um mil e duzentos e cinquenta e cinco reais e 

sessenta e oito centavos), respectivamente. Relata, ainda, que, “embora a 

vigência do contrato fosse de 24 (vinte e quatro) meses, o Termo de 

Adesão, em nenhum momento, aponta que, após o término do referido 

prazo, os valores seriam cobrados em sua integralidade. Bem da verdade, 

como a ré continuou realizando a prestação de serviços após fim de sua 

validade, deveria, ainda, incluir nas faturas os valores referentes ao 

Desconto Promocional Mensal / Desconto Vivo Fixo / Desconto Marketing, 

vez que os objetos continuaram os mesmos”. Aduz, também, em razão do 

ocorrido, 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 reclamante, dentre outras alegações e 

providências, requer liminarmente: “(...) a) a concessão da TUTELA DE 

URGÊNCIA ANTECIPADA EM SEDE LIMINAR, para que: (i) seja suspensa 

as faturas dos meses de dezembro de 2019 e janeiro de 2020; (ii) fique 

restrita a ré de inscrever o nome do autor nos órgãos de restrição ao 

crédito; (iii) fique restrita a ré de realizar o “corte” nas linhas telefônicas do 

autor; (...)” 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 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, tendo 

como base o que ordinariamente acontece (art. 375, do CPC, e 5º, da Lei 

9.099/95) e, considerando que a prova necessária somente pode ser feita 

pela empresa, entendo que esse fator, aliado aos documentos 

apresentados pela parte promovente, são suficientes, por ora, para 

evidenciar a probabilidade do direito. Ademais, como cediço, nesta fase 

processual, não há outros elementos documentais disponíveis à parte 

promovente que poderiam contribuir com suas alegações, razão pela qual, 

diante da hipossuficiência probatória do consumidor, é sensato, neste 

momento, presumir os fatos a seu favor. Além disso, as declarações da 

parte autora, na hipótese, à míngua de outras provas em contrário, 

merecem crédito, o que autoriza a antecipação da tutela específica, para 

que não ocorra dano de difícil reparação. Nesse ponto, mister se faz 

anotar que a suspensão no fornecimento da linha telefônica ocasiona 

perigo de dano, causando diversos transtornos ao usuário, sem olvidar 

que a telefonia, atualmente, como cediço, está inclusa na categoria de 

serviço essencial. Outrossim, o restritivo de crédito ocasiona risco de 

dano, pois, uma vez negativada a dívida em seu nome, a parte promovente 

fica impedida de realizar transações comerciais a prazo e de obter 

empréstimos e financiamentos no mercado financeiro. Por outro lado, as 

medidas pleiteadas, quais sejam, para suspender a cobrança das faturas 

debatidas, abster de inserir o nome da parte autora dos órgãos de 

proteção ao crédito, bem como abster de interromper o fornecimento dos 

serviços contratados, não trarão nenhum prejuízo à promovida, visto que 

tais determinações não representam perigo de irreversibilidade, já que 

essas providências poderão ser efetivadas, 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 e ante tudo o mais que dos 

autos constam, DEFIRO a tutela de urgência antecipada, para determinar 

que a parte promovida, na forma postulada: SUSPENDA a cobrança das 

duas faturas, ora questionadas, quais sejam, relativas ao meses de 

dezembro/019 (R$ 915,20 – novecentos e quinze reais e vinte centavos) e 

janeiro/020 (R$ 1.255,68 – um mil e duzentos e cinquenta e cinco reais e 

sessenta e oito centavos), como relatado e especificado pela parte 

autora, até o encerramento desta ação ou ulteriores deliberações; 

ABSTENHA-SE de inserir o nome da parte promovente nos órgãos de 

restrição ao crédito, SPC, SERASA, cartório de protesto, dentre outros, 

pelo não pagamento das faturas discutidas nesta demanda, até o deslinde 

do feito. E, se porventura já tenha sido efetivada a inserção de seus 

dados, que proceda à retirada deles dos cadastros de inadimplentes, não 

podendo ultrapassar 24 (vinte e quatro) horas; ABSTENHA-SE de 

interromper o fornecimento dos serviços contratados, decorrente no não 
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pagamento das faturas contestadas, conforme narrado nos autos, e 

dantes explicitadas, igualmente até o seu desfecho. E, acaso já tenha sido 

efetivado o corte, que proceda o RESTABELECIMENTO, no prazo máximo 

de 12 (doze) horas. Ressalta-se, para aclarar a situação e dissipar 

eventuais dúvidas e equívocos, que esta decisão tem validade, apenas, 

no tocante aos boletos polemizados na presente lide, supracitados. 

Arbitro, para a hipótese de descumprimento da medida, multa fixa no 

importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 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: 1004937-55.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DE SOUZA CARNEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Recebo a emenda à inicial (ID. 29417851), por concluir como 

suficientes os novos documentos juntados. Trata-se de “AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA (NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA)”, ajuizada por ALINE DE SOUZA CARNEIRO em face de VIVO 

S.A. A parte promovente alega, em síntese, irregularidade quanto ao 

débito apontado em seu nome, pela reclamada, nos órgãos de proteção ao 

crédito, referente ao contrato n.º 2143950240, no valor de R$ 173,96 

(cento e setenta e três reais e noventa e seis centavos), disponibilizado 

no dia 19.11.019. Esclarece que, era cliente da empresa promovida, titular 

da linha telefônica móvel n.º (65) 99982.6038, contudo, optou por realizar 

a portabilidade para outra empresa, conforme protocolo n.º 

71919330864380. Aduz que, foi surpreendida com a mencionada restrição 

ao tentar efetivar uma compra a crédito, no dia 10.12.019. Narra, a parte 

autora, que, “sem outra alternativa, com intuito de rapidamente resolver o 

imbróglio, optou a Requerente por adimplir a dita cobrança, razão pela 

qual, fora fornecido pela requerida a opção de parcelamento do débito em 

forma mais vantajosa, sob o prazo de 07 dias úteis após o adimplemento, 

para baixa da restrição creditícia”. Na oportunidade, informa que, a 

despeito disso, o problema não foi resolvido e, relata que, “MAIS UMA 

VEZ, contatou a Requerida para esclarecimentos, momento em que fora 

informada, sem qualquer justificativa, da existência de outra pendência, 

desta vez, sob o montante de R$ 13,98 (treze reais e noventa e oito 

centavos)”. Ressalta, ainda, que desconhece a dívida, 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: “(...) 1) Que determine, LIMINARMENTE, em sede de 

antecipação de tutela de URGÊNCIA, que: a) A Requerida exclua 

imediatamente o nome da Requerente dos órgãos de proteção ao crédito, 

até decisão de mérito, sob pena de multa ASTREINTE a ser fixada por 

Vossa Excelência; (...)” 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 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, 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 da dívida somente 

pode ser feita pela parte promovida, concluo que esse fator é suficiente 

para evidenciar a probabilidade do direito. 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 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). Ainda, 

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. Por derradeiro, considerando 

o pedido de ID. 29048905, bem como o documento apresentado, acolho a 

justificativa da parte autora (Aline de Souza Carneiro). Assim, designe-se 

nova data para audiência de conciliação, intimando-se as partes para 

comparecimento ao ato. 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: 1006095-48.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEVANIA CARLA BARBOSA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO RIPOLI BIANCHI OAB - MT12856-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Recebo a emenda à inicial (ID. 29309818), por concluir como 

suficientes os novos documentos juntados. Trata-se de “AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS”, ajuizada por JOSEVÂNIA CARLA 

BARBOSA DE OLIVEIRA FREITAS em face de EDITORA E DISTRIBUIDORA 

EDUCACIONAL S/A. A parte promovente alega, em síntese, irregularidade 

quanto ao débito, lançado em seu nome, nos órgãos de proteção ao 

crédito, pela parte reclamada, no valor de R$ 1.292,67 (um mil e duzentos 

e noventa e dois reais e sessenta e sete centavos), referente ao contrato 

n.º 171952684, disponibilizado no dia 08.11.019. Esclarece que, participou 

de um vestibular, na instituição, ora promovida, com o objetivo de se 

matricular no curso de técnico em segurança do trabalho e, para isso, 

precisou efetivar um pré-cadastro. No entanto, informa que, a turma não 

foi aberta, pois a quantidade mínima de alunos inscritos não foi alcançada. 

Narra, também, que, “a matrícula não foi efetivada, não tendo a Autora 

firmado qualquer contrato com a Ré, tampouco frequentado aula de 

qualquer curso oferecido pela instituição de ensino, inexistindo, portanto, 

prestação de serviço à Autora”. Aduz, a parte autora, que foi 

surpreendida com a mencionada restrição ao tentar efetivar uma compra a 

crédito. Ressalta, ainda, que desconhece a dívida e a suposta relação 

jurídica entre as partes. Na oportunidade, afirma que a empresa promovida 

reconheceu o equívoco, mas manteve seus dados negativados. Em face 

dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos 

jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte reclamante, dentre 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106884/3/2020 Página 333 de 424



outras alegações e providências, requer liminarmente: “(...) a) Seja 

deferida a liminar para determinar que a Ré exclua o nome da Autora dos 

cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, até julgamento final do 

processo, no prazo máximo de 48 horas, sob pena de aplicação de multa 

diária, com valor a ser estipulado por Vossa Excelência; (...)” 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, tendo como base 

o que ordinariamente acontece (art. 375, do CPC, e 5º, da Lei 9.099/95) e, 

considerando que a prova necessária somente pode ser feita pela 

empresa reclamada, entendo que esse fator, aliado às argumentações da 

parte autora, são suficientes, por ora, para evidenciar a probabilidade do 

direito Ademais, como cediço, nesta fase processual, não há 

documentação disponível à parte promovente que possa 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, 

parcialmente, o pedido de 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, SCPC, SERASA, cartório de protesto, dentre 

outros, no tocante aos débitos discutidos nos presentes autos, dantes 

relatados, 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: 1004937-55.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DE SOUZA CARNEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Recebo a emenda à inicial (ID. 29417851), por concluir como 

suficientes os novos documentos juntados. Trata-se de “AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA (NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA)”, ajuizada por ALINE DE SOUZA CARNEIRO em face de VIVO 

S.A. A parte promovente alega, em síntese, irregularidade quanto ao 

débito apontado em seu nome, pela reclamada, nos órgãos de proteção ao 

crédito, referente ao contrato n.º 2143950240, no valor de R$ 173,96 

(cento e setenta e três reais e noventa e seis centavos), disponibilizado 

no dia 19.11.019. Esclarece que, era cliente da empresa promovida, titular 

da linha telefônica móvel n.º (65) 99982.6038, contudo, optou por realizar 

a portabilidade para outra empresa, conforme protocolo n.º 

71919330864380. Aduz que, foi surpreendida com a mencionada restrição 

ao tentar efetivar uma compra a crédito, no dia 10.12.019. Narra, a parte 

autora, que, “sem outra alternativa, com intuito de rapidamente resolver o 

imbróglio, optou a Requerente por adimplir a dita cobrança, razão pela 

qual, fora fornecido pela requerida a opção de parcelamento do débito em 

forma mais vantajosa, sob o prazo de 07 dias úteis após o adimplemento, 

para baixa da restrição creditícia”. Na oportunidade, informa que, a 

despeito disso, o problema não foi resolvido e, relata que, “MAIS UMA 

VEZ, contatou a Requerida para esclarecimentos, momento em que fora 

informada, sem qualquer justificativa, da existência de outra pendência, 

desta vez, sob o montante de R$ 13,98 (treze reais e noventa e oito 

centavos)”. Ressalta, ainda, que desconhece a dívida, 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: “(...) 1) Que determine, LIMINARMENTE, em sede de 

antecipação de tutela de URGÊNCIA, que: a) A Requerida exclua 

imediatamente o nome da Requerente dos órgãos de proteção ao crédito, 

até decisão de mérito, sob pena de multa ASTREINTE a ser fixada por 

Vossa Excelência; (...)” 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 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, 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 da dívida somente 

pode ser feita pela parte promovida, concluo que esse fator é suficiente 

para evidenciar a probabilidade do direito. 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 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). Ainda, 

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. Por derradeiro, considerando 

o pedido de ID. 29048905, bem como o documento apresentado, acolho a 

justificativa da parte autora (Aline de Souza Carneiro). Assim, designe-se 
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nova data para audiência de conciliação, intimando-se as partes para 

comparecimento ao ato. 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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009893-17.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELICLESER DA SILVA RIQUELME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILENE ALVES OAB - MT7474-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Trata-se de “INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C 

OBRIGAÇÃO DE FAZER & DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA com PEDIDO DE LIMINAR”, ajuizada por ELICLESER DA SILVA 

RIQUELME em face de FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL. Ocorre 

que, a despeito das ponderações da parte autora, a presente demanda, 

como se vê, está sendo movida contra o Fundo de Arrendamento 

Residencial – FAR o que torna este juízo absolutamente incompetente para 

processar e julgar o feito, haja vista o que preleciona o artigo 8º, da Lei n.º 

9.099/95, in verbis: “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.” (grifei) 

Isso porque, segundo irrompe do artigo 1º, § 1º, da Lei n.º 10.188, de 

12.02.2001, que cria o “Programa de Arrendamento Residencial” e, institui 

o arrendamento com opção de compra, a parte promovida é regida pelo 

Ministério das Cidades e Caixa Econômica Federal: “Art. 1o Fica instituído o 

Programa de Arrendamento Residencial para atendimento da necessidade 

de moradia da população de baixa renda, sob a forma de arrendamento 

residencial com opção de compra. § 1o A gestão do Programa cabe ao 

Ministério das Cidades e sua operacionalização à Caixa Econômica 

Federal - CEF”. Por outro lado, de acordo com o disposto no artigo 51, 

dessa mesma Lei, n.º 9.099/95: “Art. 51. Extingue-se o processo, além 

dos casos previstos em lei: (...) IV – quando sobrevier qualquer dos 

impedimentos previstos no art. 8º desta Lei;” Com essas considerações e, 

ante tudo o mais que consta dos autos, DECLARO a incompetência deste 

Juízo para processar e julgar o presente processo. Em consequência, 

JULGO-O EXTINTO, sem julgamento do mérito, a teor dos artigos 8º, caput, 

c/c 51, inciso IV, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e honorários, conforme 

os artigos 54 e 55, da Lei n.º 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004872-60.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO JOSE DOMINGOS OAB - MT12907-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Trata-se de “RECLAMAÇÃO c/c REPARAÇÃO MORAIS c/c 

DANOS MATERIAIS”, ajuizada por JORGE LUIZ DA SILVA em face de 

BANCO DO BRASIL SA. A parte promovente alega, em síntese, que, no dia 

05.12.019, ao conferir o extrato de sua conta bancária, foi surpreendida 

com um empréstimo efetivado no valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil 

reais) e quatro transferências no total de R$ 18.850,00 (dezoito mil e 

oitocentos e cinquenta reais), fatos que afirma desconhecer e não 

autorizar. Relata que, “imediatamente entrou em contato com o SAC do 

Banco via telefone nº 4004-0001 informando a situação, requerendo o 

bloqueio imediato de suas senhas, aplicativos e serviços; questionou a 

legitimidade da contratação do empréstimo e o desconhecimento das 

transferências, sendo orientado pela Reclamada a registrar Boletim de 

Ocorrência, logo, foi registrado o B.O. nº: 2019.365532”. Esclarece que, 

informou a empresa promovida acerca da situação irregular, razão pela 

qual, foi aberto o “processo de contestação”, sob o n.º 2019/2764- 0054. 

Contudo, narra que, “após análise realizada pela Reclamada, a mesma 

indeferiu o processo, legitimando o empréstimo e negando o ressarcimento 

dos valores transferidos indevidamente da conta salário do Autor”. 

Acrescenta, a parte autora, que, “procurou o Requerido amigavelmente 

por telefone e foi instruída a se manifestar formalmente. Enviou então uma 

notificação extrajudicial solicitando a devolução dos valores devidamente 

pagos, porém, a Reclamada manifestou informando que não realizará a 

restituição dos valores, uma vez que houve o alongamento”. Ressalta, 

também, que, “a situação é urgente, perigosa, prejudicial, constrangedora 

e desesperadora, pois, segundo informou o seu gerente de contas, a 

partir de 10/02/2020, a Reclamada passará a descontar 98 (Noventa e 

Oito) parcelas de no valor de R$ 700,00 (setecentos) Reais, totalizando ao 

final mais de R$ 68.000,00 (Sessenta e Oito Mil) Reais”. Em face dessa 

situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que 

entende cabíveis à espécie, a parte requerente, dentre outras alegações e 

providências, requer liminarmente: “(...) a) Considerando a legitimidade do 

presente pedido, e, estando presente o Periculum in Mora e o Fumus Boni 

Iuris, requer seja, concedido a LIMINAR, a fim de que a Reclamada se 

abstenha de realizar desconto da conta corrente do Autor decorrente do 

contrato de empréstimo ora impugnado nesta ação, qual foi contratado 

indevidamente no dia 05/12/2019 no valor de R$ 14.000,00 qual possui 

parcelas de R$ 700,00, que passarão a ser descontadas a partir de 

10/02/2020, sendo ainda impedida de lançar o nome do autor nos órgãos 

de restrição ao crédito, até final da presente demanda; (...)” Do exame dos 

autos, observo que, proferido despacho (ID. 28952311), o qual determinou 

a intimação da para promovente, para emendar à inicial, nos seguintes 

termos: “Vistos, etc. Do exame dos autos, verifica-se que a petição inicial 

está desacompanhada de informaçãoes hábeis a instruir a reclamação 

dela constante, o que impossibilita a providência liminar requerida. Assim, 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

inicial, ADEQUANDO o valor atribuído à causa, uma vez que o objeto da 

presente ação envolve pedidos cumulativos, quais sejam, inexigilidade do 

indébito, restituição de valores e dano moral, devendo constar a soma 

deles, conforme preconiza o artigo 292, VI, do CPC. Ainda, nos termos do 

art. 321, “caput” e parágrafo único, do CPC/2015, intime-se a parte 

promovente para que, no mesmo prazo supracitado, apresente os 

documentos abaixo arrolados, a fim de possibilitar a análise do pedido, sob 

pena de indeferimento da inicial (art. 330, CPC): 1. Cópia legível e na 

íntegra do documento de identificação pessoal (RG ou CNH); 2. 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, a fim de 

possibilitar a análise do pedido. Vencido o prazo, com ou sem 

manifestação, voltem conclusos para pedido de urgência. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema.” À vista disso, pela 

petição de ID. 29333532 e 29510321, em atendimento à determinação 

supracitada, a parte autora, dentre outras providências, adequa o valor da 

causa, na importância de R$ 52.850,00 (cinquenta e dois mil e oitocentos e 

cinquenta reais). É o que merece ser relatado. DECIDO. Da análise dos 

elementos e das circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifico 

que, a parte autora atribuiu à causa o valor de R$ 52.850,00 (cinquenta e 

dois mil e oitocentos e cinquenta reais), como já mencionado acima, uma 

vez que o objeto da presente ação envolve pedidos cumulativos, quais 

sejam, inexigibilidade do indébito, restituição de valores e dano moral. 

Outrossim, observo que a Lei 9.099/95, em seu art. 3º, I, prevê a 

competência dos Juizados Especiais, limitando o valor da causa a 40 

(quarenta) vezes o salário mínimo, in verbis: “Art. 3º O Juizado Especial 

Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das 

causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas: I - as causas 

cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo”. Destarte, o 

valor dado à presente causa é suficiente para afastar a competência do 

Juizado Especial, porquanto o valor da soma dos pedidos é muito superior 

ao valor de alçada. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o feito, sem 

resolução de mérito de acordo com o art. 51, inciso II c/c art. 3º, inciso I, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, 

arquive-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em 

substituição legal

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010145-20.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEANDRO SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO DE ALMEIDA FERREIRA OAB - MT19625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY SILVA RAMOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010145-20.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JEANDRO 

SOUZA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CASSIO DE 

ALMEIDA FERREIRA POLO PASSIVO: WESLEY SILVA RAMOS 

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: 

15/04/2020 Hora: 17:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 

de março 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: 1010152-12.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAURILIO RODRIGUES DE MATTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAYSLA ALVES NOGUEIRA OAB - MT26403/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010152-12.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MAURILIO 

RODRIGUES DE MATTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LAYSLA 

ALVES NOGUEIRA 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: 15/04/2020 

Hora: 17:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 de março 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: 1010154-79.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA FACHS DAMAZIO (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. 1010154-79.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JANAINA FACHS 

DAMAZIO 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: 3ª JEC Data: 15/04/2020 Hora: 17:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 de março 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: 1010159-04.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER TORQUATO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TITANIA COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 

LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1010159-04.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VALTER 

TORQUATO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA 

ARAUJO COSTA POLO PASSIVO: TITANIA COMERCIO E SERVICOS DE 

TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 15/04/2020 Hora: 17:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1010162-56.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO BRAZ DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010162-56.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:BENEDITO BRAZ 

DE MORAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO SANTANA 

SILVA POLO PASSIVO: ITAU UNIBANCO S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 15/04/2020 Hora: 17:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1010190-24.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE JEZUS OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOZAN GOMES DE ANDRADE OAB - RJ157025-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (REU)

 

PROCESSO n. 1010190-24.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCELO DE 

JEZUS OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOZAN GOMES DE 

ANDRADE POLO PASSIVO: SICREDI CENTRO NORTE 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: 15/04/2020 

Hora: 17:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1010199-83.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO TITO SIMOES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENIO LUIZ CALDART ARRUDA OAB - MT13919-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010199-83.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:HELIO TITO 

SIMOES DE ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ENIO LUIZ 

CALDART ARRUDA 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: 15/04/2020 

Hora: 17:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1010214-52.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRENO FELLIPE SILVA BENEVIDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEUDES NAZARE OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT4276-O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

MM TURISMO & VIAGENS S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010214-52.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:BRENO FELLIPE 

SILVA BENEVIDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELEUDES NAZARE 

OLIVEIRA DOS SANTOS POLO PASSIVO: MM TURISMO & 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: 

3ª JEC Data: 16/04/2020 Hora: 08:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1010225-81.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GESUINO MARTINS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010225-81.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GESUINO 

MARTINS DE OLIVEIRA 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: 3ª JEC Data: 16/04/2020 Hora: 08:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1010231-88.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO FERREIRA DA SILVA OAB - MT14264-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010231-88.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:IVO FERREIRA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: IVO FERREIRA DA SILVA 

POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 16/04/2020 Hora: 08:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1010250-94.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LIZETE RAMOS DE ARRUDA JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010250-94.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LIZETE RAMOS 

DE ARRUDA JESUS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DENILSON 

NASSARDEN PAIVA JUNIOR POLO PASSIVO: ITAU UNIBANCO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

16/04/2020 Hora: 08:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 

de março 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: 1010261-26.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IRACEMA MENDES RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILZA DE CASTRO BRANCO OAB - MT17146-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERTEC TELECOM LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1010261-26.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:IRACEMA 

MENDES RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARILZA DE 

CASTRO BRANCO POLO PASSIVO: SUPERTEC TELECOM LTDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

16/04/2020 Hora: 09:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 

de março 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: 1010262-11.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ADAUTO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIGREISO REIS LINO OAB - MT0016750A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010262-11.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:BENEDITO 

ADAUTO DE ARAUJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIGREISO 

REIS LINO 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: 3ª JEC Data: 16/04/2020 Hora: 09:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1010275-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE ALMEIDA ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE DIAS DE ALMEIDA OAB - MT21184/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1010275-10.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCIANE 

ALMEIDA ROSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VIVIANE DIAS DE 

ALMEIDA 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: 3ª JEC Data: 16/04/2020 

Hora: 09:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1010280-32.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO DA COSTA LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIETE SELLA SIMOES OAB - MT19545/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1010280-32.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:OTAVIO DA 

COSTA LEITE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ARIETE SELLA SIMOES 

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: 16/04/2020 
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Hora: 09:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1010283-84.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEMAR DE OLIVEIRA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1010283-84.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:WALDEMAR DE 

OLIVEIRA 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: 

3ª JEC Data: 16/04/2020 Hora: 09:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1010288-09.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEMAR ALVES LOPES (REQUERENTE)

WILSA CEBALHO DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSA CEBALHO DO CARMO OAB - MT0018223A (ADVOGADO(A))

WALDEMAR ALVES LOPES OAB - MT15537-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010288-09.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:WALDEMAR 

ALVES LOPES e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WALDEMAR 

ALVES LOPES, WILSA CEBALHO DO CARMO 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: 16/04/2020 Hora: 09:40 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1010304-60.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR JOSE DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010304-60.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSIMAR JOSE 

DE JESUS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES POLO PASSIVO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

16/04/2020 Hora: 09:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 

de março 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: 1010316-74.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA ARAUJO COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEGNALDO ANTONIO DOS SANTOS OAB - MT26395/O (ADVOGADO(A))

WILSON PINHEIRO MEDRADO OAB - MT26645/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NORMA MORAES GARCIA CAMPOS (REU)

 

PROCESSO n. 1010316-74.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:REGINA ARAUJO 

COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HEGNALDO ANTONIO DOS 

SANTOS, WILSON PINHEIRO MEDRADO POLO PASSIVO: NORMA 

MORAES GARCIA CAMPOS 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: 16/04/2020 Hora: 09:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1000686-91.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOLINA NASCIMENTO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA BORGES LANGE ADRIEN OAB - MT16437-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CANDIDO ROMERO DA CONCEICAO (REQUERIDO)

 

Diante do AR negativo (AUSENTE), Intimo a parte autora para no prazo de 

05 (cinco) dias, fornecer novo endereço completo (CEP, RUA, Nº E 

BAIRRO) da promovida, para possibilitar a redesignação da audiência de 

conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005589-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA GONZAGA DE ARRUDA RODRIGUES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO GONCALVES MENDES NETO OAB - MT12142/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo o promovido para no prazo de 15 dias, proceder ao pagamento do 

valor incontroverso. O não pagamento ocasionará bloqueio e incidência da 

multa de 10%, (ART.523 §1º E ARTS: 77,79 E 774 DO CPC).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010331-43.2020.8.11.0001

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:

CLARO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1010331-43.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUIZ FERNANDO 

IORIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: STEPHANY QUINTANILHA 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: 3ª JEC Data: 16/04/2020 Hora: 09:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1002518-62.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA LEITE SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Osiane Rodrigues Macedo OAB - MT15420-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

 

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: 1010341-87.2020.8.11.0001

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:

CLARO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1010341-87.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUIZ FERNANDO 

IORIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: STEPHANY QUINTANILHA 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: 3ª JEC Data: 16/04/2020 Hora: 09:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1004066-59.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GECI DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Márcio José Negrão Marcelo OAB - MT14599-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASBAPI-ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E 

IDOSOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA AVELAR JALORETTO OAB - DF48414 (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE RECLAMADA na pessoa de seu advogado, HABILITADO NO 

SISTEMA PJE NA DATA DE HOJE, para tomar conhecimento da SENTENÇA 

proferida nos presentes autos ID Nº: 27948951 ficando ciente que, caso 

queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, contados da 

intimação. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010369-55.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA CRISTINA SILVERIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT10168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1010369-55.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCIA 

CRISTINA SILVERIO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANTONIO 

ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA 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: 16/04/2020 Hora: 10:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1010371-25.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GONCALVES DA SILVA (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. 1010371-25.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CARLOS 

GONCALVES DA SILVA 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: 

16/04/2020 Hora: 10:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 

de março 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: 1010375-62.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO CHENINI RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN CELLA TARTERO OAB - MT21008/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA S A (REU)

 

PROCESSO n. 1010375-62.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GUSTAVO 

CHENINI RIBEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONAN CELLA 

TARTERO POLO PASSIVO: IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA S A 

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: 

16/04/2020 Hora: 10:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 

de março 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: 1010394-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA OAB - MT24299/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1010394-68.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VICTOR HUGO 

DOS SANTOS SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RWLY GWLYT 

AFONSO ALVES DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

3ª JEC Data: 16/04/2020 Hora: 10:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1010402-45.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARILUZI MOTA ALVES (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. 1010402-45.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARILUZI MOTA 

ALVES 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: 3ª JEC Data: 16/04/2020 

Hora: 10:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 
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393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1015867-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA TERESA BARRETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

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: 1010410-22.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALENCASSIO FERREIRA GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS AURÉLIO DA COSTA OAB - MT14958-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO JUINA LTDA - EPP (REU)

 

PROCESSO n. 1010410-22.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALENCASSIO 

FERREIRA GOMES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCOS AURÉLIO 

DA COSTA 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: 3ª JEC Data: 16/04/2020 

Hora: 10:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1010417-14.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAIARA MORAES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNALDO GONCALVES AGUIAR OAB - MT23875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010417-14.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MAIARA 

MORAES GONCALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDNALDO 

GONCALVES AGUIAR POLO PASSIVO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO 

DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 16/04/2020 Hora: 10:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1010421-51.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMAR AMORIM YOSHIMURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT15056-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM FIBER RJ S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010421-51.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROSIMAR 

AMORIM YOSHIMURA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

HENRIQUE BARBOSA POLO PASSIVO: TIM FIBER RJ S.A. 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: 16/04/2020 

Hora: 10:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1010424-06.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAIARA MORAES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNALDO GONCALVES AGUIAR OAB - MT23875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010424-06.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MAIARA 

MORAES GONCALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDNALDO 

GONCALVES AGUIAR POLO PASSIVO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO 

DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 16/04/2020 Hora: 10:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1002523-84.2020.8.11.0001

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:

FILIPI COSTA CARVALHO (REU)

 

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: 

16/04/2020 Hora: 10:40 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. 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: 1010452-71.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO ESCOLASTICO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHÃES OAB - MT6882-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1010452-71.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCELO 

AUGUSTO ESCOLASTICO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHÃES 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: 16/04/2020 Hora: 11:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1010453-56.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NERIS EMANNUELLY TEIXEIRA DA SILVA (AUTOR)

FABIANO CARLOS MESSIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA (REU)

MM TURISMO & VIAGENS S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1010453-56.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:NERIS 

EMANNUELLY TEIXEIRA DA SILVA e outros ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES POLO PASSIVO: 

MM TURISMO & 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: 3ª JEC Data: 16/04/2020 Hora: 11:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1010456-11.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA OLIVEIRA FERREIRA OAB - SP431987 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010456-11.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SUELI MOREIRA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELA OLIVEIRA 

FERREIRA POLO PASSIVO: OI MOVEL S.A. 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: 16/04/2020 Hora: 11:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1010461-33.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS VILELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010461-33.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CARLOS VILELA 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA 

POLO PASSIVO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO 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: 16/04/2020 Hora: 11:00 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1010462-18.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO ESCOLASTICO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHÃES OAB - MT6882-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1010462-18.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCELO 

AUGUSTO ESCOLASTICO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHÃES 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: 16/04/2020 Hora: 11:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1010464-85.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI PAVAO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON LEANDRO DE CAMPOS OAB - MT6950-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010464-85.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DARCI PAVAO 

DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EMERSON LEANDRO DE 

CAMPOS POLO PASSIVO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 16/04/2020 

Hora: 11:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1000682-54.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELEIA DO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCINEI BORGES DA SILVA OAB - MT15125 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASA PUBLICADORA DAS ASSEMBLEIAS DE DEUS (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: 

16/04/2020 Hora: 11:10 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010476-02.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE MARIA PREZA REGO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCIEL FERREIRA MIRANDA OAB - MT27866/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1010476-02.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUZINETE MARIA 

PREZA REGO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JUCIEL FERREIRA 

MIRANDA 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: 16/04/2020 Hora: 11:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1010479-54.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO RODRIGUES SATIRO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SEBASTIAO DE ALMEIDA OAB - MT27700/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1010479-54.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCIANO 

RODRIGUES SATIRO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO 

SEBASTIAO DE ALMEIDA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 
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CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 16/04/2020 Hora: 11:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1010481-24.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO MARIO ANTUNES SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS RIAN VIEGAS DA SILVA OAB - MT19093-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALNEY VIEIRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010481-24.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:PEDRO MARIO 

ANTUNES SOARES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MATHEUS RIAN 

VIEGAS DA SILVA POLO PASSIVO: VALNEY VIEIRA 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: 16/04/2020 

Hora: 11:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1010484-76.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE MACHADO RIGUER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010484-76.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SOLANGE 

MACHADO RIGUER ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA 

RIBEIRO DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO 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: 3ª JEC Data: 16/04/2020 Hora: 11:40 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1010495-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NERIS EMANNUELLY TEIXEIRA DA SILVA (AUTOR)

FABIANO CARLOS MESSIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA (REU)

MM TURISMO & VIAGENS S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1010495-08.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:NERIS 

EMANNUELLY TEIXEIRA DA SILVA e outros ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES POLO PASSIVO: 

MM TURISMO & 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: 3ª JEC Data: 16/04/2020 Hora: 11:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1010190-24.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE JEZUS OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOZAN GOMES DE ANDRADE OAB - RJ157025-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (REU)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010190-24.2020.8.11.0001. 

AUTOR: MARCELO DE JEZUS OLIVEIRA REU: SICREDI CENTRO NORTE 

Visto. A possibilidade de antecipação de tutela cautelar nos Juizados 

Especiais, deve obedecer aos limites traçados no art. 2º e art. 84, da Lei 

nº 8.078/90 c.c. art. 1.046, §2º, do CPC c.c. Enunciado nº 163 do FONAJE. 

A permitir a antecipação da tutela, indispensável a demonstração 

inequívoca do fundamento relevante da demanda, do justificado receio de 

ineficácia do provimento final e, por fim, da reversibilidade da medida que, 

no caso, não se encontram presentes, posto que se trata de informações 

unilaterais. Assim, em uma análise sumária não é possível averiguar sem 

margens de dúvida que os valores discriminados no “relatório de 

informações resumidas do cliente” foram devidamente quitados, devendo 

aguardar a instrução processual. Isto posto, INDEFIRO a tutela postulada 

em caráter inicial. Antevendo a relação consumerista e respectiva 

hipossuficiência da parte, DEFIRO, desde já, a inversão do ônus da prova. 

Inexistindo pedido diverso, a citação/intimação para responder à 

reclamação deve ser por Carta A.R., salvo a via eletrônica, com as cópias 

necessárias. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003817-74.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA FARIA CORREA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMILSON GUIMARAES FERNANDES OAB - MT19776/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRB BANCO DE BRASILIA SA (REU)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003817-74.2020.8.11.0001. 

AUTOR: AMANDA FARIA CORREA DA SILVA REU: BRB BANCO DE 

BRASILIA SA Visto. A Parte Reclamante pugnou pela exclusão da 

inserção negativa lançada em seu nome pela parte Reclamada no órgão 

de proteção ao crédito. Em consulta realizada de ofício por este Juízo, 

verifica-se que a constrição negativa já fora excluída, conforme se 

verifica no extrato atualizado do SERASA (abaixo). ---------------------------

---------------- C O N S U L T A D E B A L C A O SERVICO DE PROTECAO 

AO CREDITO Consulta efetuada na: CDL CUIABA/MT --------------------------

----------------- NOME: AMANDA FARIA CORREA DA SILVA DATA 

NASCIMENTO: 22/05/1986 CPF: 020.739.681-71 --------------------------------

----------- RESULTADO ------------------------------------------- NADA 

CONSTA – CDL CUIABA/MT* Obs: *Não constam registros na Entidade 

consultante. ------------------------------------------- > Sem ocorrencia(s) de 

SPC > Sem ocorrencia(s) de Cheque Lojista ------------------------------------

------- * Esta consulta apresenta informações de registros efetuados nas 

bases privadas do SPC Brasil e da Serasa. Demais informações, 

originadas de outros bancos privados ou públicos, devem ser acessadas 

junto aos órgãos de origem. ------------------------------------------- 

NUM.PROTOCOLO: 002.238.439.180-4 03/03/2020 15:06:36-horario de 

Brasilia-FIM ------------------------------------------- Posto isto, nota-se que 

resta prejudicada a análise do pedido de antecipação de tutela. 

Aguarde-se a realização da audiência de conciliação. Walter Pereira de 

Souza Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004587-67.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO CEBALHO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA MACEDO FOLES OAB - MT23173-O (ADVOGADO(A))

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT7174-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM S/A (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1004587-67.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUIZ ANTONIO CEBALHO RODRIGUES REQUERIDO: TIM 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, aparentemente, 

consubstanciado na prova inicialmente trazida onde evidente a 

contratação dos serviços, o pedido de rescisão, bem como, a cobrança 

em tese, indevida, após o cancelamento. O justificado receio de ineficácia 

do provimento final evidencia-se pelo risco de permitir a cobrança 

reiterada de serviços pelos quais a Reclamante não usufruiu bem como, 

requereu o cancelamento, obrigando-lhe a prejuízo injustificado. Isto posto, 

com fundamento no art. 84, §3º, do CDC, DEFIRO a antecipação de tutela, 

determinando à Reclamada até ulterior deliberação deste juízo: a) 

suspenda a cobrança das parcelas vencidas e vincendas do advindas do 

contrato; e, b) 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. 

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: 1001063-62.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ZOILDO DE AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ARILSON MIRANDA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001063-62.2020.8.11.0001. 

AUTOR: ZOILDO DE AMORIM REQUERIDO: ARILSON MIRANDA DE SOUZA 

Visto. A possibilidade de antecipação de tutela cautelar nos Juizados 

Especiais, deve obedecer aos limites traçados no art. 2º e art. 84, da Lei 

nº 8.078/90 c.c. art. 1.046, §2º, do CPC c.c. Enunciado nº 163 do FONAJE. 

A permitir a antecipação da tutela, indispensável a demonstração 

inequívoca do fundamento relevante da demanda, do justificado receio de 

ineficácia do provimento final e, por fim, da reversibilidade da medida que, 

no caso, não se encontram presentes. No caso, determinada a emenda à 

inicial para juntada de documento imprescindível à apreciação da urgência, 

quedou inerte a parte Reclamante. Isto posto, INDEFIRO a tutela postulada 

em caráter inicial. Justificada a ausência à audiência de conciliação, bem 

como, a falta de citação da parte Reclamada, designe a Secretaria nova 

data, com intimação das partes. Antevendo a relação consumerista e 

respectiva hipossuficiência da parte, DEFIRO, desde já, a inversão do 

ônus da prova. Inexistindo pedido diverso, a citação/intimação para 

responder à reclamação deve ser por Carta A.R., salvo a via eletrônica, 

com as cópias necessárias. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Decisão 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1007058-56.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: HALLYSON GONCALVES FERREIRA REQUERIDO: EDITORA 

E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, UNIC EDUCACIONAL LTDA Visto. A 

Parte Reclamante pugnou pela exclusão da inserção negativa lançada em 

seu nome pela parte Reclamada no órgão de proteção ao crédito. Em 

consulta realizada de ofício por este Juízo, verifica-se que a constrição 

negativa já fora excluída, conforme se verifica no extrato atualizado do 

SERASA (abaixo): ------------------------------------------- C O N S U L T A D 

E B A L C A O SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO Consulta efetuada 

na: CDL CUIABA/MT ------------------------------------------- NOME : 

HALLYSON GONCALVES FERREIRA DATA NASCIMENTO: 17/05/1996 

CPF: 057.563.661-05 ------------------------------------------- RESULTADO ----

--------------------------------------- NADA CONSTA – CDL CUIABA/MT* Obs: 

*Não constam registros na Entidade consultante. -------------------------------

------------ > Sem ocorrencia(s) de SPC > Sem ocorrencia(s) de Cheque 

Lojista ------------------------------------------- * Esta consulta apresenta 

informações de registros efetuados nas bases privadas do SPC Brasil e 

da Serasa. Demais informações, originadas de outros bancos privados ou 

públicos, devem ser acessadas junto aos órgãos de origem. ----------------

--------------------------- NUM.PROTOCOLO: 002.238.599.924-5 03/03/2020 

18:14:00-horario de Brasilia-FIM ------------------------------------------- Posto 

isto, nota-se que resta prejudicada a análise do pedido de antecipação de 

tutela. Aguarde-se a realização da audiência de conciliação. Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Decisão 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1007058-56.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: HALLYSON GONCALVES FERREIRA REQUERIDO: EDITORA 

E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, UNIC EDUCACIONAL LTDA Visto. A 

Parte Reclamante pugnou pela exclusão da inserção negativa lançada em 

seu nome pela parte Reclamada no órgão de proteção ao crédito. Em 

consulta realizada de ofício por este Juízo, verifica-se que a constrição 

negativa já fora excluída, conforme se verifica no extrato atualizado do 

SERASA (abaixo): ------------------------------------------- C O N S U L T A D 

E B A L C A O SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO Consulta efetuada 

na: CDL CUIABA/MT ------------------------------------------- NOME : 

HALLYSON GONCALVES FERREIRA DATA NASCIMENTO: 17/05/1996 

CPF: 057.563.661-05 ------------------------------------------- RESULTADO ----

--------------------------------------- NADA CONSTA – CDL CUIABA/MT* Obs: 

*Não constam registros na Entidade consultante. -------------------------------

------------ > Sem ocorrencia(s) de SPC > Sem ocorrencia(s) de Cheque 

Lojista ------------------------------------------- * Esta consulta apresenta 

informações de registros efetuados nas bases privadas do SPC Brasil e 

da Serasa. Demais informações, originadas de outros bancos privados ou 

públicos, devem ser acessadas junto aos órgãos de origem. ----------------

--------------------------- NUM.PROTOCOLO: 002.238.599.924-5 03/03/2020 

18:14:00-horario de Brasilia-FIM ------------------------------------------- Posto 

isto, nota-se que resta prejudicada a análise do pedido de antecipação de 

tutela. Aguarde-se a realização da audiência de conciliação. Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008818-40.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO JOAO BITENCOURT OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE NORBERTO GRANDER OAB - MT13669/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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SOMATEM SOCIEDADE MATOGROSENSE DE EMPREENDIMENTOS LTDA 

(TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1008818-40.2020.8.11.0001. 

TESTEMUNHA: RICARDO JOAO BITENCOURT OLIVEIRA TESTEMUNHA: 

SOMATEM SOCIEDADE MATOGROSENSE DE EMPREENDIMENTOS LTDA 

Visto. A possibilidade de antecipação de tutela cautelar nos Juizados 

Especiais deve obedecer aos limites traçados no art. 2º e art. 84, da Lei nº 

8.078/90 c.c. art. 1.046, §2º, do CPC c.c. Enunciado nº 163 do FONAJE. O 

fundamento relevante da demanda resta, aparentemente, 

consubstanciado nas afirmações da parte Reclamante de que teve seu 

nome restrito, em tese, indevidamente, uma vez que não possui débitos 

pendentes e que a única relação que teve com a Reclamada foi em face 

do sepultamento de sua genitora no ano 2000, conforme demonstrado nos 

autos. 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 e ausência de outras 

negativações. Isto posto, com fundamento no art. 84, §3º, do CDC, DEFIRO 

a antecipação de tutela, determinando à parte Reclamada até ulterior 

deliberação deste juízo, 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 - II

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008269-30.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ZEILA VICCARI FAGUNDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON LUIZ TORTOLA OAB - MT11087-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1008269-30.2020.8.11.0001. 

AUTOR: ZEILA VICCARI FAGUNDES REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. 

- BANCO MULTIPLO 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 órgãos de proteção de crédito. 

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: 1010476-02.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE MARIA PREZA REGO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCIEL FERREIRA MIRANDA OAB - MT27866/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010476-02.2020.8.11.0001. 

AUTOR: LUZINETE MARIA PREZA REGO REU: CLARO S.A. 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. O fundamento 

relevante da demanda resta, aparentemente, consubstanciado na prova 

inicialmente trazida onde demonstrado regularmente a cobrança a título de 

“APLICATIVOS DIGITAS CLARO BANCA, APLICATIVOS DIGITAIS CLARO 

VIDEO e APLICATIVOS DIGITAIS COMBO MÚSICAS” nas faturas, bem 

como, a inexistência de referência do que significa o referido serviço. O 

justificado receio de ineficácia do provimento final evidencia-se pelo risco 

de permitir a cobrança reiterada de serviço pelo qual o Reclamante não 

conhece e pode até mesmo não ter contratado, obrigando-lhe a prejuízo 

injustificado. 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 serviço e a respectiva cobrança a 

título “APLICATIVOS DIGITAS CLARO BANCA, APLICATIVOS DIGITAIS 

CLARO VIDEO e APLICATIVOS DIGITAIS COMBO MÚSICAS”, no prazo de 

5 (cinco) dias; e, b) não inclusão do nome da parte Reclamante no 

cadastro negativador pela faturas aqui contempladas e, se já ocorrido, a 

exclusão 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 - II

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007260-33.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SOARES CINTRA SENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE EDUARDO DE AMORIM XAVIER OAB - MT16524-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIBAR COMERCIO DE PRODUTOS PARA HOTEIS E RESTAURANTES 

LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE PERES DO PINHO OAB - MT8065-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1007260-33.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: THIAGO SOARES CINTRA SENA REQUERIDO: MULTIBAR 

COMERCIO DE PRODUTOS PARA HOTEIS E RESTAURANTES LTDA Visto 

O pedido é de reconsideração da decisão que deferiu o pleito de 

antecipação de tutela. O fato que importa, é de que a parte Reclamante 

adquiriu o equipamento (Multiprocessador de alimentos ½ CV) da Empresa 

Reclamada em 24/06/2019 e, por duas oportunidades, teve de remetê-la à 

assistência técnica pelos defeitos apresentados. É possível ver nos autos 

a primeira ocorrência no documento de Id 29348098 (O.S. 61108), com 

indicação de data pelo Autor (26/08/2019), bem como, a segunda 

ocorrência, em 28/01/2020, sem indicação de O.S.. Nos dois casos, 

inexiste demonstração de “comunicação do conserto” ao consumidor, mas 

tão somente a presunção de que a parte Reclamante retirou o produto na 

primeira oportunidade, em razão da segunda ocorrência sem, contudo, ser 

possível avaliar, de plano, o cumprimento da obrigação no prazo de 30 

(trinta) dias, bem como, a permanência ou não da garantia. Deste modo, a 
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apreciação aprofundada da prova só ocorrerá após a devida instrução, 

bastando para o estágio processual atual aquilo já apreciado. Isto posto, 

acrescida destas considerações, a decisão antecipatória não sofre 

alteração diante da pretensão de Id nº 29574225, ou seja, nos termos da 

lei de regência, a opção é do consumidor (troca ou recebimento do valor). 

Deste modo, o produto defeituoso, mesmo tendo sido eventualmente 

reparado, deve ser substituído por outro NOVO em perfeitas condições de 

uso, nos termos da decisão antecipatória. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007260-33.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SOARES CINTRA SENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE EDUARDO DE AMORIM XAVIER OAB - MT16524-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIBAR COMERCIO DE PRODUTOS PARA HOTEIS E RESTAURANTES 

LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE PERES DO PINHO OAB - MT8065-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1007260-33.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: THIAGO SOARES CINTRA SENA REQUERIDO: MULTIBAR 

COMERCIO DE PRODUTOS PARA HOTEIS E RESTAURANTES LTDA Visto 

O pedido é de reconsideração da decisão que deferiu o pleito de 

antecipação de tutela. O fato que importa, é de que a parte Reclamante 

adquiriu o equipamento (Multiprocessador de alimentos ½ CV) da Empresa 

Reclamada em 24/06/2019 e, por duas oportunidades, teve de remetê-la à 

assistência técnica pelos defeitos apresentados. É possível ver nos autos 

a primeira ocorrência no documento de Id 29348098 (O.S. 61108), com 

indicação de data pelo Autor (26/08/2019), bem como, a segunda 

ocorrência, em 28/01/2020, sem indicação de O.S.. Nos dois casos, 

inexiste demonstração de “comunicação do conserto” ao consumidor, mas 

tão somente a presunção de que a parte Reclamante retirou o produto na 

primeira oportunidade, em razão da segunda ocorrência sem, contudo, ser 

possível avaliar, de plano, o cumprimento da obrigação no prazo de 30 

(trinta) dias, bem como, a permanência ou não da garantia. Deste modo, a 

apreciação aprofundada da prova só ocorrerá após a devida instrução, 

bastando para o estágio processual atual aquilo já apreciado. Isto posto, 

acrescida destas considerações, a decisão antecipatória não sofre 

alteração diante da pretensão de Id nº 29574225, ou seja, nos termos da 

lei de regência, a opção é do consumidor (troca ou recebimento do valor). 

Deste modo, o produto defeituoso, mesmo tendo sido eventualmente 

reparado, deve ser substituído por outro NOVO em perfeitas condições de 

uso, nos termos da decisão antecipatória. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010301-08.2020.8.11.0001

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

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

ADONIS MARCELO DE AMORIM OAB - 468.536.181-49 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010301-08.2020.8.11.0001. 

REPRESENTANTE: ADONIS MARCELO DE AMORIM REQUERIDO: BANCO 

BMG S.A Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. 

Segundo o Enunciado nº 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”. Isto posto, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, HOMOLOGO a 

desistência e, em consequência, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito. Fica revogada decisão antecipatória, eventualmente 

já deferida. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publicada no sistema. Walter Pereira de Souza Juiz 

de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002198-12.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA ALVES PINTO DA FONSECA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA ALVES PINTO DA FONSECA OAB - MT19843/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAMA & SOUZA LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002198-12.2020.8.11.0001. 

AUTOR: ERICA ALVES PINTO DA FONSECA REU: GAMA & SOUZA LTDA - 

ME Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. Determinada a 

emenda da petição inicial para que apresentasse comprovante de 

endereço em seu nome (id. 28263492), a parte manifestou apenas pela 

redesignação de audiência. Isto posto, INDEFIRO a petição inicial e JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, 

do CPC. 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: 1010394-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA OAB - MT24299/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010394-68.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: VICTOR HUGO DOS SANTOS SILVA REQUERIDO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S.A. Vistos, etc. Relatório. Noticia o Reclamante, 

em síntese: - que é correntista da Reclamada; - que esta é a instituição 

bancária à qual são destinadas suas empresariais; - que a Reclamada, 

arbitrariamente, bloqueou a sua conta corrente, inclusive tais verbas, 

evitando saques, pagamentos em débito em conta ou qualquer outra 

transação onde seja necessária a retirada de valores; - que passou por 

inúmeras situações constrangedoras em razão da recusa de seu cartão; - 

que tentou solucionar a questão de forma administrativa, mas não obteve 

êxito. Fundamento e decido. A aferição/verificação da existência de 

eventual abuso da parte Reclamada no bloqueio da conta corrente/salário 

nº 130004735-5, da agência nº 4604 e suas implicações (liberação de 

uso, depósitos, saldo, etc...), bem como, sua vinculação ou não à fraude 

noticiada, exige/demanda a produção de prova pericial dotada de 

complexidade técnica, para efeito de definir-se, com grau mínimo de 

segurança, sobre as questões delineadas na inicial e seus 

desdobramentos. O feito é próprio de apreciação no juízo comum, onde a 

instrução processual com inafastável realização de perícia técnica 

poderá, com segurança, identificar a existência ou não de razão nos 

pleitos aqui apresentados. Isto posto, com fulcro no art. 51, II, da Lei nº 

9.099/95 c.c. art. 485, do CPC, DECLARO a incompetência deste Juízo 

para processar e julgar o presente feito, e, em consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO 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 em Substituição Legal

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106884/3/2020 Página 345 de 424



Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010141-80.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE REGINA DA SILVA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO OAB - MT21892/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010141-80.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALICE REGINA 

DA SILVA BORGES 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: 4ª JEC Data: 15/04/2020 

Hora: 14:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 de março 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: 1010151-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE COSTA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RODRIGO EZEQUIEL OAB - MT21502-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Marcio Ribeiro Rocha (REU)

RIBEIRO ROCHA SOCIEDADE DE ADVOGADOS (REU)

 

PROCESSO n. 1010151-27.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:IRENE COSTA DA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO RODRIGO EZEQUIEL 

POLO PASSIVO: RIBEIRO ROCHA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 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: 4ª JEC Data: 

15/04/2020 Hora: 15:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 

de março 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: 1010164-26.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO BRAZ DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010164-26.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:BENEDITO BRAZ 

DE MORAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO SANTANA 

SILVA POLO PASSIVO: ITAU UNIBANCO S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 15/04/2020 Hora: 15:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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)

 

Processo n. 1006154-70.2019.8.11.0001 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: 4ª 

JEC Data: 15/04/2020 Hora: 15:10 , que será realizada no CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 

275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De 

Infantaria Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. CUIABÁ, 3 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010172-03.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO GOMES MOREIRA OAB - MT26524-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1010172-03.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCELO 

MOREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEONARDO GOMES 

MOREIRA POLO PASSIVO: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

15/04/2020 Hora: 15:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 

de março 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: 1012633-79.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO WOCHINGTON PINHO SARDINHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-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))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi apresentado no prazo legal, 

havendo pedido de Justiça Gratuita. Certifico ainda que expedi intimação a 

parte recorrida para oferecer contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004929-78.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AMILCAR RODRIGUES CORONEL (AUTOR)

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:

SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A (REU)

C A E P E - CENTRO AMAZONICO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO 

LTDA - EPP (REU)

 

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: 1002711-77.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CREUDENEI DO NASCIMENTO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DURVAL TEODORO DE MELO OAB - MT3701-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HENIO BEZERRA ZANON (REQUERIDO)
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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: 1010187-69.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDENILCE DE MORAES ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010187-69.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EDENILCE DE 

MORAES ALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO SANTANA 

SILVA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 15/04/2020 Hora: 16:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1008332-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO MARIANO DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

RENATO FERREIRA COUTINHO OAB - MT16360-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REPUBLICA COMUNICACOES LTDA - EPP (REQUERIDO)

PERSIO DOMINGOS BRIANTE (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: 1010163-41.2020.8.11.0001

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:

MARCOS VIDAL LEVY (REQUERIDO)

 

Processo n. 1010163-41.2020.8.11.0001 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: 

CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES - MT15268/B-B , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

15/04/2020 Hora: 16:10 , 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, 3 de março 

de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010211-97.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NELY PEREIRA DA SILVA LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIETE SELLA SIMOES OAB - MT19545/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1010211-97.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:NELY PEREIRA 

DA SILVA LEITE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ARIETE SELLA 

SIMOES 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: 

15/04/2020 Hora: 16:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 

de março 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: 1010215-37.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO SOUZA DELGADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010215-37.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RODRIGO 

SOUZA DELGADO 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: 4ª JEC Data: 

15/04/2020 Hora: 16:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 

de março 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: 1010232-73.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CREUDENEI DO NASCIMENTO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DURVAL TEODORO DE MELO OAB - MT3701-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HENIO WANDERLEY DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010232-73.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CREUDENEI DO 

NASCIMENTO RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DURVAL 

TEODORO DE MELO POLO PASSIVO: HENIO WANDERLEY DE ALMEIDA 

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: 

15/04/2020 Hora: 16:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 

de março 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: 1010238-80.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES OAB - MT12409-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOACIR RAVAGNANI (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010238-80.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FERNANDO 

HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES POLO PASSIVO: MOACIR 

RAVAGNANI 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: 15/04/2020 Hora: 16:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1010244-87.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON CASO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106884/3/2020 Página 347 de 424



ERNANDES BRITO DE OLIVEIRA MORAIS OAB - MT15747-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS EDUCACIONAIS LTDA. 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010244-87.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELTON CASO 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ERNANDES BRITO DE OLIVEIRA 

MORAIS POLO PASSIVO: FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS 

EDUCACIONAIS 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: 15/04/2020 Hora: 17:00 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1010246-57.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CALIR BELMIRO ANASTACIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA LEÃO SOARES OAB - MT7304-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010246-57.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CALIR BELMIRO 

ANASTACIO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELA LEÃO 

SOARES 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: 15/04/2020 Hora: 17:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1010247-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON FERREIRA SANTIAGO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO JOSE OJEDA NUNES OAB - MT23840/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1010247-42.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JEFERSON 

FERREIRA SANTIAGO 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: 4ª JEC Data: 15/04/2020 Hora: 17:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1010265-63.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI FERNANDES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAO LUIS ARRUDA BASTOS OAB - MT19862-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1010265-63.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SUELI 

FERNANDES DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ADAO LUIS 

ARRUDA BASTOS 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: 15/04/2020 Hora: 17:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1010270-85.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO WALDERX DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010270-85.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:OSVALDO 

WALDERX DE AZEVEDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA 

RAFAELA SIQUEIRA GOULART 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: 15/04/2020 

Hora: 17:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1010294-16.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO WALDERX DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010294-16.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:OSVALDO 

WALDERX DE AZEVEDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA 

RAFAELA SIQUEIRA GOULART 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: 15/04/2020 

Hora: 17:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1010296-83.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO HENRIQUE JUNIOR DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX MARTINS SALVATIERRA OAB - MT19575-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1010296-83.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CLAUDIO 

HENRIQUE JUNIOR DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALEX 

MARTINS SALVATIERRA 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: 

15/04/2020 Hora: 17:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 

de março 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: 1010300-23.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE OLIVEIRA PAULINO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA OAB - MT15488-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1010300-23.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANA MARIA DE 

OLIVEIRA PAULINO DE ARAUJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 15/04/2020 Hora: 17:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1008799-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DA SILVA ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR DEMETRIO OAB - MT15904-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))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi apresentado no prazo legal, 

havendo pedido de Justiça Gratuita. Certifico ainda que expedi intimação a 

parte recorrida para oferecer contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015636-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO PALARO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT8312-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LILIAN ANDREIA ALBERT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REJANE BELUSSI MIRANDA OAB - MT7410-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1015636-42.2019.8.11.0001 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 dos(as) Advogados(as), da data designada 

para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

22/04/2020 Hora: 10:00 , 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). CUIABÁ, 3 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012316-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IKARO RIBEIRO ALBANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN LONGO TORRES OAB - MT13922-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LD CONSTRUTORA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

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: 1020390-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO GARDEN 3 AMERICAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY OAB - MT220110-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL MESSIAS DE JESUS COSTA (EXECUTADO)

ELAINE BERTOLDI (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: 1003213-16.2020.8.11.0001

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

SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME OAB - 

03.666.127/0001-32 (REPRESENTANTE)

CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT15268/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO COSTA E SILVA (INTERESSADO)

 

Processo n. 1003213-16.2020.8.11.0001 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: 

CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES - MT15268/B-B, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

16/04/2020 Hora: 08:30 , 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, 3 de março 

de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010345-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIELY APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERASMO CARLOS FURTADO CATUNDA OAB - MT16629/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010345-27.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOCIELY 

APARECIDA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ERASMO 

CARLOS FURTADO CATUNDA 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: 

16/04/2020 Hora: 08:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 

de março 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: 1010348-79.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010348-79.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VANDERLEI 

JOSE DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA RIBEIRO 

DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO POLO PASSIVO: COMPANHIA 

PAULISTA DE FORCA E LUZ 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: 16/04/2020 Hora: 08:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1010355-71.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIELY APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERASMO CARLOS FURTADO CATUNDA OAB - MT16629/O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010355-71.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOCIELY 

APARECIDA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ERASMO 

CARLOS FURTADO CATUNDA 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: 

16/04/2020 Hora: 09:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 

de março 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: 1001525-19.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON FRANK GONCALVES DA SILVA OAB - MT24745/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1001525-19.2020.8.11.0001 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: 

EDMILSON FRANK GONCALVES DA SILVA - MT24745/O, da data 

designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª 

JEC Data: 16/04/2020 Hora: 08:50 , 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, 3 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010370-40.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEONORA DA GUIA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGLAIR FRANZONI SUZUKI OAB - MT16114-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1010370-40.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LEONORA DA 

GUIA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AGLAIR FRANZONI 

SUZUKI 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: 16/04/2020 Hora: 09:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1010376-47.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DAVID SEVERO DA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010376-47.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A POLO PASSIVO: DAVID 

SEVERO DA SILVA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 4ª JEC Data: 16/04/2020 Hora: 09:20 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1010436-20.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SOURAIA REIS DE OLIVEIRA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN MARCEL ZATTAR DE FARIA OAB - MT21847-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010436-20.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SOURAIA REIS 

DE OLIVEIRA SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JEAN MARCEL 

ZATTAR DE FARIA POLO PASSIVO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 4ª JEC Data: 16/04/2020 Hora: 09:30 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1010444-94.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JONAIR JOAO DE ARRUDA (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. 1010444-94.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JONAIR JOAO DE 

ARRUDA 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: 4ª JEC Data: 

16/04/2020 Hora: 09:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007922-94.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL PASCOAL MOREIRA CABRAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUTILDE VICENTINA DA COSTA ELAGE (EXECUTADO)

OSVALDO VELASCO ELAGE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1007922-94.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: CONDOMINIO 

RESIDENCIAL PASCOAL MOREIRA CABRAL EXECUTADO(A): CLEUTILDE 

VICENTINA DA COSTA ELAGE e outros 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). 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, 28 de fevereiro de 2020. João Alberto Menna Barreto 

Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009394-33.2020.8.11.0001
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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:

VANILDO NOGUEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO Nº 1009394-33.2020.8.11.0001 RECLAMANTE: SISTEMA DE 

ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME RECLAMADO(A): VANILDO NOGUEIRA 

DECISÃO Intime-se a parte reclamante para emendar a inicial juntando aos 

autos o instrumento do mandato, bem como cópia dos documentos 

pessoais do representante legal da empresa. 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007698-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

COPRALON COMERCIAL DE PROD ALIMENTICIOS LONDRINA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARLINDO DO CARMO OAB - MT3722-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA VERUSCA BUTURI MONARIN MATOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007698-93.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: COPRALON COMERCIAL DE PROD ALIMENTICIOS 

LONDRINA LTDA REQUERIDO: FLAVIA VERUSCA BUTURI MONARIN 

MATOS Vistos, Expeça-se carta de citação nos endereços apresentados 

na petição de Id. 29682570. Designe-se nova audiência de conciliação, 

conforme pauta em juízo. Intime-se. Cumpra-se. João Alberto Menna 

Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004038-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOLINDA ALVES DE ARRUDA (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))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004038-91.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOLINDA ALVES DE ARRUDA REQUERIDO: OI S.A Vistos, 

Intime-se a parte promovente para, no prazo de cinco dias, manifestar se 

concorda com os cálculos juntados pelo promovido (Id. 29793928), sob 

pena de arquivamento. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007958-39.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DROGARIA HIPER CUIABA EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO OAB - MT21536-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007958-39.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: DROGARIA HIPER CUIABA EIRELI REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Intime-se a parte 

reclamante para integral cumprimento à determinação de emenda, 

porquanto o documento juntado diverge daquele determinado na 

deliberação de Id. nº 29493294. Observe a parte reclamante que o 

documento juntado no Id. nº 29732597 se refere ao histórico de consumo, 

não se tratando do documento cuja juntada fora determinada, qual seja, 

histórico de cobrança/pagamento, no qual se mostra o histórico de valores 

pagos pela parte reclamante por determinado período. Posto isso, 

determino que seja renovada a intimação para emenda da inicial. Anoto 

para tanto o prazo de 03 (três) 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: 1007193-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VILANIR DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS PAULO ALENCAR DE OLIVEIRA OAB - MT17536-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007193-68.2020.8.11.0001. 

AUTOR: MARIA VILANIR DE SOUSA REU: AGUAS CUIABÁ S/A Intime-se a 

parte reclamante para dar integral cumprimento à determinação de 

emenda, porquanto os documentos juntados divergem daquele 

determinado na deliberação de Id. nº 29478450. Observe a parte 

reclamante que os documentos juntados no Id. nº 29759283 se tratam de 

faturas colacionadas aos autos, as quais sequer se mostram 

acompanhadas do comprovante de pagamento. Posto isso, determino seja 

a parte reclamante intimada para emendar a inicial juntando aos autos o 

documento determinado na deliberação de Id. nº 29478450, porquanto 

referido documento não só informa o valor cobrado, como também se há 

débitos em abertos e/ou suspensos. Anoto para tanto o prazo de 03 (três) 

dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. João 

Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010455-26.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NILO BENEDITO DE LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OILSON AMORIM DOS REIS OAB - MT7035-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010455-26.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:NILO BENEDITO 

DE LARA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: OILSON AMORIM DOS REIS 

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: 16/04/2020 Hora: 09:40 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1010467-40.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SOURAIA REIS DE OLIVEIRA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN MARCEL ZATTAR DE FARIA OAB - MT21847-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010467-40.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SOURAIA REIS 

DE OLIVEIRA SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JEAN MARCEL 

ZATTAR DE FARIA POLO PASSIVO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 
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TRABALHO MEDICO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 4ª JEC Data: 16/04/2020 Hora: 09:40 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1010474-32.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BERNADINA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BONATO DE AMORIM OAB - MT18748-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010474-32.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA 

BERNADINA LOPES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS BONATO 

DE AMORIM POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 16/04/2020 Hora: 09:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1010480-39.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO MONTEIRO DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MARQUES E SILVA OAB - MT7731-O (ADVOGADO(A))

ROSANA LUCIA SOUZA CESAR OAB - MT11491/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1010480-39.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:PAULO ROGERIO 

MONTEIRO DE LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDO 

MARQUES E SILVA, ROSANA LUCIA SOUZA CESAR POLO PASSIVO: 

GOL LINHAS AEREAS S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 16/04/2020 Hora: 10:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1010482-09.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NERIS EMANNUELLY TEIXEIRA DA SILVA (AUTOR)

FABIANO CARLOS MESSIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA (REU)

MM TURISMO & VIAGENS S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1010482-09.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:NERIS 

EMANNUELLY TEIXEIRA DA SILVA e outros ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES POLO PASSIVO: 

MM TURISMO & 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: 4ª JEC Data: 16/04/2020 Hora: 10:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1016463-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NAJARA DE SIQUEIRA SALDANHA (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 DO BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1016463-53.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: 

JADILTON ARAUJO SANTANA - MT18646-E, KELLY CRISTHINE FREITAS 

CAMPOS - MT22797-O, da data designada para realização de audiência: 

Tipo: Conciliação Sala: PAUTA CONCENTRADA 02 Data: 18/12/2019 Hora: 

08:15 , 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: 1010498-60.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO GREGORIO BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA OAB - MT17687-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010498-60.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCIO 

GREGORIO BATISTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GABRIEL 

AUGUSTO CAMILO ANCHIETA 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: 16/04/2020 Hora: 10:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1010499-45.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NILO BENEDITO DE LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OILSON AMORIM DOS REIS OAB - MT7035-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010499-45.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:NILO BENEDITO 

DE LARA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: OILSON AMORIM DOS REIS 

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: 16/04/2020 Hora: 10:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1002533-31.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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MOACIR ALMEIDA FREITAS (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:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002533-31.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: MOACIR ALMEIDA FREITAS REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I- Peticiona a parte 

reclamante informando que recebeu em sua residência a fatura referente 

ao mês de fevereiro/2020 tendo verificado a cobrança de valor que 

sustenta ser acima da sua média de consumo, porquanto no valor de 

R$1.022,85 (um mil e vinte e dois reais e oitenta e cinco centavos). Pede 

ao final seja a reclamada intimada para manifestar-se acerca do “fato 

novo” apresentado no petitório, bem assim que seja obrigada a retirar o 

relógio medidor instalado no poste em via pública para que seja instalado 

no padrão instalado em seu imóvel. II- Conforme se colhe da petição inicial 

o pedido formulado pela parte reclamante dirige-se em face das faturas 

referentes aos meses de agosto/2019 até janeiro/2020, tendo sido 

deferida a tutela de urgência para o fim de suspender tais cobranças, 

restabelecer o fornecimento de energia e determinar à reclamada que se 

abstenha de realizar a inscrição dos dados do titular da UC objeto da 

demanda em órgãos de proteção ao crédito. Verifica-se que o pedido 

agora formulado modifica aquele anteriormente realizado, trazendo para a 

sua constituição fato novo, isto é, ocorrido após a angularização 

processual, vez que já citada a reclamada do pedido dirigido na inicial. 

Tenho que em situações como a presente não se deve acolher o pleito 

formulado sob pena de contribuir para a possibilidade de tornar 

interminável o feito, porquanto na sequência do trâmite processual, a cada 

nova cobrança contestada pela parte, poderá ela vir a ser incluída no 

feito, elastecendo de modo indevido o andamento processual. Se de um 

lado vige no sistema dos Juizados Especiais Cíveis o princípio da 

informalidade, tenho que também e, com maior ênfase (o que se afirma 

diante da busca pela entrega da prestação jurisdicional) está o princípio da 

celeridade processual. Nesse contexto é que admitir a modificação do 

pedido em situação como a presente acaba por transgredir o princípio 

vertido da lei de Regência, contribuindo para o prolongamento do trâmite 

processual. Posto isso, considerando que se trata de fato novo, conforme 

a própria parte assim o descreveu em seu petitório de Id. nº 29530738, 

tenho que o pleito, acaso pretenda a parte fazê-lo, deverá aviá-lo em ação 

autônoma, destacada da presente. Vale ainda registrar que sequer há de 

aventar a existência de conexão, porquanto tratando-se de serviço 

contínuo e inexistindo alegação de negativa de relação jurídica, cada mês 

é considerado individualmente, havendo, portanto, a possibilidade de 

julgamento divergentes, os quais não caracterizarão incongruência ou 

conflito, dada às provas que instruem os feitos. Posto isso, INDEFIRO o 

pedido formulado no presente feito. Aguarde-se a audiência de tentativa 

de conciliação. Intime-se. Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008538-69.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM VITORIA B (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Osiane Rodrigues Macedo OAB - MT15420-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIS TRANI DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

Vistos, Intime-se a parte exequente para emendar a inicial juntando aos 

autos cópia atualizada da matrícula do imóvel. Anoto para tanto o prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. 

Cumpra-se. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009209-92.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL COLUMBIA TOWER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS RAFAEL DEMIAN GOMES DE CARVALHO OAB - MT10891-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1009209-92.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL COLUMBIA TOWER EXECUTADO: 

BANCO BRADESCO Vistos, Intime-se a parte exequente para emendar a 

inicial juntando aos autos cópia atualizada da matrícula do imóvel, cópia da 

Convenção do Condomínio e do Regimento Interno. Anoto para tanto o 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. 

Cumpra-se. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE Juiz de Direito 

CUIABÁ, 3 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008596-72.2020.8.11.0001

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:

DENNER NERIS DE ANDRADE (EXECUTADO)

CARLA MARIA RODRIGUES GOMES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1008596-72.2020.8.11.0001 RECLAMANTE: LUCIANO 

VERCEZI CARRADORE - EIRELI RECLAMADO(A): DENNER NERIS DE 

ANDRADE e outros DECISÃO Vistos, I- Cuida-se de ação de execução 

fundada em título extrajudicial. II- 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, 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. 

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010077-70.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO GUALBERTO DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO BARBOSA ROS OAB - MT17838/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010077-70.2020.8.11.0001. 

AUTOR: MAURICIO GUALBERTO DE ARRUDA REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I – 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 
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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$1.802,85 (um mil, oitocentos e dois reais e 

oitenta e cinco centavos), constituído pelas faturas no valor de 

R$1.468,05 (um mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e cinco 

centavos) e outra no valor de R$334,80 (trezentos e trinta e quatro reais e 

oitenta centavos). 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$1.802,85 (um mil, oitocentos e dois reais e oitenta e 

cinco centavos), constituído pelas faturas no valor de R$1.468,05 (um mil, 

quatrocentos e sessenta e oito reais e cinco centavos) e outra no valor de 

R$334,80 (trezentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos); (2º) que 

RESTABELEÇA o fornecimento de energia elétrica junto à UC nº 

6/1368264-6, para o que anoto o prazo de 05 (cinco) horas; e (3º) que SE 

ABSTENHA de promover a inclusão dos dados do titular/responsável pela 

UC nº 6/1368264-6 nos cadastros de proteção ao crédito. Intime-se, 

pessoalmente, a parte reclamada para dar integral cumprimento à presente 

decisão. Para caso de recalcitrância fixo multa no importe de R$3.000,00 

(três mil reais) com reversão à reclamante. 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. Registre-se 

que a presente decisão não exime a parte reclamante de manter a 

regularidade dos pagamentos das demais faturas relativas ao consumo de 

energia elétrica em sua UC. II – Já designada sessão de conciliação, 

intime-se. Cumpra-se em regime de plantão. João Alberto Menna Barreto 

Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007555-70.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO GODA OAB - MT7188-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: 1007555-70.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: SEBASTIAO RODRIGUES DE OLIVEIRA REQUERIDO: 

AGUAS CUIABÁ S/A Peticiona a parte reclamante informando o 

descumprimento da tutela de urgência deferida, porquanto a reclamada 

realizou a suspensão do serviço de abastecimento de água em seu 

imóvel. Posto isso, determino seja a parte reclamada intimada, 

pessoalmente, para o fim de RESTABELECER o serviço de abastecimento 

de água junto ao imóvel identificado pela matrícula nº 411002-1. Anoto 

para tanto o prazo de 04 (quatro) horas. Fixo, para a hipótese de novo 

descumprimento da medida, multa no importe de R$4.000,00 (quatro mil 

reais), em substituição àquela anteriormente fixada. Determino que o 

mandado de citação/intimação SEJA INSTRUÍDO COM CÓPIA DA 

PRESENTE DECISÃO, porquanto o sistema PJe tem apresentado 

inconsistências que impossibilitam a parte intimada de ter acesso a 

documentos dos autos que se apresentam relevantes ao cumprimento da 

ordem judicial. Intime-se. Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007355-63.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA COSTA SANCHES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAISA PIRES VIDAL OAB - MT21600/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1007355-63.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: JULIANA COSTA SANCHES REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO SA I – Cuida-se de “AÇÃO DE RESTITUIÇÃO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C TUTELA 

ANTECIPADA” formulada por JULIANA COSTA SANCHES em desfavor de 

BANCO BRADESCO, na qual pretende, em sede de tutela de urgência, que 

a reclamada seja compelida a efetuar a restituição do montante de 

R$688,97 (seiscentos e oitenta e oito reais e noventa e sete centavos). O 

pleito deve ser deferido. 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 ou risco ao resultado útil do processo. No caso presente 

constata-se que a parte reclamante afirma ter realizado, 

equivocadamente, a transferência do valor de R$2.000,00 (dois mil reais) 

à conta diversa daquela pretendida, sendo creditado tal valor na conta 

bancária de titularidade do Sr. Yuri Rangel Oliveira Soares. Percebendo tal 

equívoco, a parte reclamante realizou os contatos necessários junto à 

própria instituição reclamada, na qual mediante a autorização expressa da 

pessoa para quem fora creditado o valor, Sr. Yuri, realizou o estorno de 

parte do valor, sendo este no montante de R$1.311,03 (um mil, trezentos e 

onze reais e três centavos). Postula agora, por meio da presente demanda 

ter restituído o montante faltante, qual seja, R$688,97 (seiscentos e oitenta 

e oito reais e noventa e sete centavos), que a instituição bancária 

reclamada se nega a realizar, nada obstante a solicitação da parte 

reclamante que já fora instruída com a expressa concordância da pessoa 

de Yuri Rangel Oliveira Soares, para quem, equivocadamente, houve o 

crédito. Estando encartado aos autos a expressa manifestação da pessoa 

a quem fora dirigido o valor, tenho que a probabilidade do direito alegado 

se mostra materializada na referida documentação, consistente essa na 

Declaração subscrita pelo Sr. Yuri Rangel Oliveira Soares (Id. nº 

29365767). De outro tanto, o perigo de dano se apresenta diante da 

verificação de que o valor retido pertence à parte reclamante que já anota 

a sua indisponibilidade por tempo além do razoável, tendo em vista que a 

autorização formulada pela pessoa a quem erroneamente creditado o 

valor data de 15/janeiro/2020. Restam, pois, preenchidos os requisitos que 

autorizam, no caso presente, a concessão da tutela de urgência. Posto 

isso, DEFIRO a concessão da tutela de urgência para o fim de determinar à 

reclamada que promova o estorno do valor de R$688,97 (seiscentos e 

oitenta e oito reais e noventa e sete centavos) junto à conta bancária de 

Yuri Rangel Oliveira Soares (Ag. nº 5355, CC nº 31049-2, Banco 

Bradesco) devendo ser creditado tal o referido montante na conta de 

titularidade da parte reclamante. Anoto para tanto o prazo de 05 (cinco) 
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dias. Intime-se, pessoalmente, a parte reclamada para dar integral 

cumprimento à presente decisão. Fixo, 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 – Já designada audiência de conciliação, cite-se. Intime-se 

e se cumpra. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009306-92.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GRABIEL FRANQUINI OTAVIO (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:

REDECARD S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1009306-92.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: GRABIEL FRANQUINI OTAVIO REQUERIDO: REDECARD S/A 

I- Proceda a Secretaria do Juízo com a retificação do nome da parte 

reclamante, porquanto cadastrado no sistema PJE em divergência com o 

documento de identificação pessoal juntado aos autos (Id. nº 29666743). 

II- Cuida-se de ação de “INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C LUCROS 

CESSANTES COM PEDIDO DE LIMINAR” formulada por Gabriel Franquini 

Otavio em desfavor de Redecard S/A (Credicard) na qual pretende, em 

sede de tutela de urgência, que a reclamada seja compelida a realizar o 

crédito do montante de R$7.000,00 (sete mil reais) ou que referida 

operação seja cancelada junto ao cartão de crédito (desfazendo a 

compra). Indefiro o pleito. 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. Nada 

obstante tenha a parte reclamante apresentado documentos que integram 

o conjunto probatório, tenho que na presente hipótese encontra-se 

vedação legal (CPC, art. 300, §3º) à concessão do pleito antecipatório no 

fato de que a medida pode se caracterizar como irreversível, dado ao fato 

de que o que a parte busca antecipar se constitui em pecúnia. 

Desnecessário tecer argumentos de quão facilitado é o consumo desse 

bem (dinheiro), porquanto aplicável às relações rotineiras existentes entre 

as pessoas, de modo que a prudência recomenda não seja antecipada a 

medida; ao menos até que seja aperfeiçoada a relação processual. De 

outro tanto, quanto ao pedido que visa o cancelamento da operação de 

pagamento no valor de R$7.000,00 (sete mil reais), entendo que a parte 

reclamante não possui legitimidade para a sua formulação. Conforme resta 

narrado nos autos o cartão, embora pertencente a pessoa de seu 

convívio, não lhe autoriza solicitar pedido como o presente, uma vez que 

tal situação avança da relação entabulada entre o reclamante e o titular do 

cartão de crédito, alcançando assim além da empresa reclamada, também 

a empresa emissora do cartão de crédito. Nesse particular é que entendo 

não ser a parte reclamante legítima para postular o cancelamento da 

compra em face de operação que sustenta ter ocorrido na máquina que 

tinha em seu poder no curso da relação contratual. Dessa forma é que, 

por ora, INDEFIRO a medida pleiteada. III- Já designada audiência de 

tentativa de conciliação, cite-se, consignando as advertências legais. 

Intime-se. Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002681-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIAN KELLEY TOYOTOMY SANTANA (EXEQUENTE)

TIAGO EMANUEL KONERAT MILANI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIAN KELLEY TOYOTOMY SANTANA OAB - MT19555-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOILSON BORGES DE SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA OAB - MT13680-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

DECISÃO Vistos, O devedor opõe embargos à execução, indicando para 

garantia do juízo o imóvel objeto do contrato ora executado. Sendo 

obrigatória a segurança do juízo para oposição de Embargos à Execução 

no âmbito dos Juizados Especiais (Enunciado 117 do FONAJE), 

imprescindível a formalização da penhora do bem ofertado, uma vez que a 

mera indicação de bens não preenche o mencionado pressuposto de 

admissibilidade dos embargos. Nesse sentido, as jurisprudências: Ementa: 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - BENS OFERECIDOS - AUSÊNCIA DE 

FORMALIZAÇÃO DO TERMO DE PENHORA - INÉRCIA DA MÁQUINA 

JUDICIÁRIA - SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA REGULARIZAÇÃO - 

PRINCÍPIOS DO APROVEITAMENTO DOS ATOS E ECONOMIA 

PROCESSUAL - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. 1. Descabida a inadmissão dos embargos à execução, haja 

vista que a execução fora devidamente garantida, restando pendente 

apenas a formalização do termo de penhora, por culpa exclusiva da 

inércia da máquina judiciária. 2. Em homenagem aos princípios do 

aproveitamento dos atos e da economia processual, é salutar a 

suspensão dos embargos para que sejam solucionadas as questões 

atinentes à formalização da penhora, com posterior processamento dos 

presentes embargos. 3. Sentença anulada. 4. Recurso provido 

parcialmente. (TJ-MG - Apelação Cível : AC 10024121859722001 MG, 

Órgão Julgador Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Publicação 

22/01/2014, Julgamento 14 de Janeiro de 2014, Relator Raimundo Messias 

Júnior) “AGRAVO DE INSTRUMENTO EMBARGOS À EXECUÇÃO Legítimo o 

indeferimento da atribuição do efeito suspensivo Regra do art. 739-A do 

CPC O efeito suspensivo é medida excepcional Ausência de prova do 

preenchimento dos requisitos cumulativos dispostos na lei Mera indicação 

de bem à penhora não corresponde à efetiva garantia do Juízo - 

Precedentes jurisprudenciais Decisão mantida RECURSO DESPROVIDO.” 

(TJ-SP - AI: 20509505720158260000 SP 2050950-57.2015.8.26.0000, 

Relator: Ana Catarina Strauch, Data de Julgamento: 07/04/2015, 27ª 

Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/04/2015). Posto isso, 

postergo a análise dos embargos para determinar seja formalizada a 

penhora do imóvel ofertado pelo executado, situado na Avenida das 

Torres com Rua Apiacás, Lote 21, Quadra 41, Loteamento Jardim 

Renascer, Bairro Jardim Itália, CEP 78.061-378, em Cuiabá/MT. Expeça-se 

mandado de penhora e avaliação. Nomeio o executado fiel depositário, o 

qual deverá assinar o termo de compromisso. Intime-se também o(a) 

cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). Nos termos do art. 844 do 

CPC, incumbe ao exequente providenciar a averbação da penhora no 

registro competente para conhecimento de terceiros. Após, designe-se 

audiência de conciliação (Lei 9.099/95, 53, §1º). Havendo conciliação, 

tornem os autos conclusos para homologação do acordo. Não havendo 

acordo, tornem os autos conclusos para análise dos embargos à 

execução. Intimem-se. Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009891-47.2020.8.11.0001

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:

EDIMARA ANTONI LOPES ANTUNES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1009891-47.2020.8.11.0001 RECLAMANTE: V H E R CURSOS 

EDUCACIONAIS LTDA - EPP RECLAMADO(A): EDIMARA ANTONI LOPES 

ANTUNES DECISÃO Vistos, I- Cuida-se de ação de execução fundada em 

título extrajudicial. II- Conforme se colhe dos autos a parte reclamada 

reside na comarca de Cáceres 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, é imperioso reconhecer a incompetência deste Juizado, 
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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 Cáceres. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 3 de março de 

2020. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015630-35.2019.8.11.0001

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:

VICTOR HUGO SANTOS SCHURIG SIQUEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1015630-35.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME EXECUTADO: 

VICTOR HUGO SANTOS SCHURIG SIQUEIRA Vistos, Defiro o pedido 

formulado no petitório de Id. nº 29620639, porquanto em conformidade 

com os termos do acordo pactuado entre as partes. Defiro o levantamento 

mediante a expedição do Alvará Eletrônico n° 591441-8 / 2020. Intime-se. 

Após, arquive-se. Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005030-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA DE OLIVEIRA TREVISAN COUTINHO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL PERES DO PINHO OAB - MT17896-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):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1005030-52.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: CAMILA DE OLIVEIRA TREVISAN COUTINHO REQUERIDO: 

LOJAS AVENIDA LTDA Defiro o levantamento do valor depositado no Id. 

nº 29233969, o que se dará por meio do Alvará Eletrônico n° 589665-7 / 

2020. Aguarde-se a realização do pagamento da próxima parcela. 

Intimem-se. Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013086-74.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CELINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN MARCEL ZATTAR DE FARIA OAB - MT21847-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):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013086-74.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIA CELINA DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, Deixo de receber o 

recurso interposto eis que intempestivo (art. 42 da Lei 9.099/95 c.c art. 10, 

§ 1º da Lei 11.419/06), permanecendo a sentença tal como prolatada. 

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença. Após, intimem-se as 

partes para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de arquivamento. Intimem-se e cumpra-se. João Alberto 

Menna Barreto Duarte Juiz de Direito CUIABÁ, 3 de março de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007571-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEY GONZAGA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1007571-58.2019.8.11.0001 RECLAMANTE: CLAUDINEY 

GONZAGA DO NASCIMENTO RECLAMADO(A): BANCO SANTANDER 

(BRASIL) 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: 1009777-11.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA LOPES DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS FERNANDES NUNES OAB - MT27667/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1009777-11.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: SANDRA MARIA LOPES DOS REIS REQUERIDO: BANCO 

BMG S.A I- Cuida-se de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS 

E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” formulada por Sandra Maria Lopes 

dos Reis Aguiar em desfavor de Banco BMG S/A, na qual postula, em 

sede de tutela de urgência que seja determinada a suspensão dos 

descontos realizados pela reclamada em sua folha de pagamento no que 

se refere às cobranças decorrentes de cartão de crédito, cuja 

contratação nega tenha efetivado. 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. Conforme se evola dos autos, 

sustenta a parte reclamante que efetivou a contratação de empréstimo 

consignado no ano de 2011, todavia, os descontos persistem ocorrendo 

com a identificação de pagamento de cartão de crédito, cuja contratação a 

parte reclamante nega ter efetivado. 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, Cartão BMG 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 
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margem disponível à parte reclamante no montante do contrato objeto dos 

autos a fim de afastar a possibilidade de irreversibilidade da medida. II- Já 

designada audiência de tentativa de conciliação, cite-se. Intime-se. 

Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 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))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1012359-18.2019.8.11.0001 RECLAMANTE: DANY MARCELO 

GOMES DO NASCIMENTO RECLAMADO(A): ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022320-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO CESAR LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELLEN HELLAN BRANDONI OAB - MT25346/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):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1022320-80.2019.8.11.0001 RECLAMANTE: LEANDRO 

CESAR LOPES RECLAMADO(A): ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A S E N T E N Ç A I – RESUMO DOS 

FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Na 

presente reclamação, designada a sessão de conciliação, a parte 

Reclamante, embora regularmente intimada, deixou de comparecer à 

solenidade. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO O decreto de extinção 

é medida de rigor. De efeito, conforme constou do termo da audiência de 

conciliação, a parte Reclamante não se fez presente, conquanto 

regularmente intimada. A consequência é a extinção do processo. Com 

efeito, os preceitos contidos nos artigos 9º e 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, determinam que o processo deverá ser extinto, sem julgamento 

do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de comparecer 

pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de instrução e 

julgamento. Nesse sentido é o teor da seguinte decisão: Ementa “NÃO 

COMPARECIMENTO DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO. Extingue-se o processo, sem julgamento do 

mérito nos termos do art. 51, inc.I da Lei 9.099/95, quando o autor deixar 

de comparecer a qualquer das audiências do processo, mesmo que tenha 

advogado constituído.” (TJDF – RJC 052/96 – DF – T.R.J.E. – Rel. Juíza 

Haydevalda Sampaio – Public.: 18.02.1997). Ademais, o Enunciado 20 do 

FONAJE, entende que o comparecimento pessoal da parte às audiências é 

obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto. A 

respeito do tema, preleciona Demócrito Ramos Reinaldo Filho: “A lei exige 

que o autor compareça às audiências, pessoalmente. Por conseguinte, 

faltando o demandado a qualquer delas – a sessão de conciliação ou a 

audiência de instrução e julgamento –, sofre como conseqüência a 

extinção do processo, em sanção à sua contumácia, significando o 

abandono do processo. (Juizados Especiais Cíveis. Comentários à Lei 

9.099, de 26.09.1995. 2a ed., 1999, p. 215 – cremos que houve equívoco 

ao grafar “demandado”, pois claramente o autor refere-se ao autor da 

demanda) III - DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 51, I, do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Em observância ao Enunciado 28-FONAJE, 

custas pela parte reclamante. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, 

arquivem-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001368-46.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RENEILSON SILVA PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1001368-46.2020.8.11.0001 RECLAMANTE: RENEILSON 

SILVA PRADO RECLAMADO(A): BANCO BRADESCO S E N T E N Ç A I – 

RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 

9.099/95, art. 38). Na presente reclamação, designada a sessão de 

conciliação, a parte Reclamante, embora regularmente intimada, deixou de 

comparecer à solenidade. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO O 

decreto de extinção é medida de rigor. De efeito, conforme constou do 

termo da audiência de conciliação, a parte Reclamante não se fez 

presente, conquanto regularmente intimada. A consequência é a extinção 

do processo. Com efeito, os preceitos contidos nos artigos 9º e 51, inciso 

I, da Lei nº 9.099/95, determinam que o processo deverá ser extinto, sem 

julgamento do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de 

comparecer pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de 

instrução e julgamento. Nesse sentido é o teor da seguinte decisão: 

Ementa “NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO 

SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. Extingue-se o processo, sem julgamento 

do mérito nos termos do art. 51, inc.I da Lei 9.099/95, quando o autor 

deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo, mesmo que 

tenha advogado constituído.” (TJDF – RJC 052/96 – DF – T.R.J.E. – Rel. 

Juíza Haydevalda Sampaio – Public.: 18.02.1997). Ademais, o Enunciado 

20 do FONAJE, entende que o comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto. A respeito do tema, preleciona Demócrito Ramos Reinaldo Filho: 

“A lei exige que o autor compareça às audiências, pessoalmente. Por 

conseguinte, faltando o demandado a qualquer delas – a sessão de 

conciliação ou a audiência de instrução e julgamento –, sofre como 

conseqüência a extinção do processo, em sanção à sua contumácia, 

significando o abandono do processo. (Juizados Especiais Cíveis. 

Comentários à Lei 9.099, de 26.09.1995. 2a ed., 1999, p. 215 – cremos 

que houve equívoco ao grafar “demandado”, pois claramente o autor 

refere-se ao autor da demanda) III - DISPOSITIVO Posto isso, com 

fundamento no art. 51, I, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Em observância ao Enunciado 

28-FONAJE, custas pela parte reclamante. Intimem-se. Preclusas as vias 

impugnativas, arquivem-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001413-50.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERT KELVIN AMORIM COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106884/3/2020 Página 357 de 424



PROCESSO: 1001413-50.2020.8.11.0001 RECLAMANTE: ROBERT KELVIN 

AMORIM COSTA RECLAMADO(A): BANCO BRADESCO S E N T E N Ç A I – 

RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 

9.099/95, art. 38). Na presente reclamação, designada a sessão de 

conciliação, a parte Reclamante, embora regularmente intimada, deixou de 

comparecer à solenidade. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO O 

decreto de extinção é medida de rigor. De efeito, conforme constou do 

termo da audiência de conciliação, a parte Reclamante não se fez 

presente, conquanto regularmente intimada. A consequência é a extinção 

do processo. Com efeito, os preceitos contidos nos artigos 9º e 51, inciso 

I, da Lei nº 9.099/95, determinam que o processo deverá ser extinto, sem 

julgamento do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de 

comparecer pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de 

instrução e julgamento. Nesse sentido é o teor da seguinte decisão: 

Ementa “NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO 

SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. Extingue-se o processo, sem julgamento 

do mérito nos termos do art. 51, inc.I da Lei 9.099/95, quando o autor 

deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo, mesmo que 

tenha advogado constituído.” (TJDF – RJC 052/96 – DF – T.R.J.E. – Rel. 

Juíza Haydevalda Sampaio – Public.: 18.02.1997). Ademais, o Enunciado 

20 do FONAJE, entende que o comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto. A respeito do tema, preleciona Demócrito Ramos Reinaldo Filho: 

“A lei exige que o autor compareça às audiências, pessoalmente. Por 

conseguinte, faltando o demandado a qualquer delas – a sessão de 

conciliação ou a audiência de instrução e julgamento –, sofre como 

conseqüência a extinção do processo, em sanção à sua contumácia, 

significando o abandono do processo. (Juizados Especiais Cíveis. 

Comentários à Lei 9.099, de 26.09.1995. 2a ed., 1999, p. 215 – cremos 

que houve equívoco ao grafar “demandado”, pois claramente o autor 

refere-se ao autor da demanda) III - DISPOSITIVO Posto isso, com 

fundamento no art. 51, I, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Em observância ao Enunciado 

28-FONAJE, custas pela parte reclamante. Intimem-se. Preclusas as vias 

impugnativas, arquivem-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000985-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Raphael Naves Dias (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Raphael Naves Dias OAB - MT14847-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1000985-68.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: Raphael Naves 

Dias EXECUTADO(A): Aguas Cuiabá S/A SENTENÇA Vistos, Dispensado o 

relatório (Lei 9.099/95, art. 38). As partes transigiram, conforme se 

verifica do acordo juntado, solvendo, deste modo, o litígio, com base no 

art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o acordo 

anunciado por sentença, declarando extinto o processo com julgamento 

de mérito. Intimem-se. Após, arquive-se. Cumpra-se. João Alberto Menna 

Barreto Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1009558-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

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:

LEIDIANE FERREIRA MORAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1009558-32.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: VISUAL 

FORMATURAS LTDA - ME EXECUTADO(A): LEIDIANE FERREIRA MORAES 

SENTENÇA Vistos, Dispensado o relatório (Lei 9.099/95, art. 38). As 

partes transigiram, conforme se verifica do acordo juntado, solvendo, 

deste modo, o litígio, com base no art. 487, III, “b” do Código de Processo 

Civil, HOMOLOGO o acordo anunciado por sentença, declarando extinto o 

processo com julgamento de mérito. Intimem-se. Após, arquive-se. 

Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003266-94.2020.8.11.0001

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:

KARINE DE MIRANDA MATTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1003266-94.2020.8.11.0001 RECLAMANTE: SISTEMA DE 

ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME RECLAMADO(A): KARINE DE 

MIRANDA MATTOS I- Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei nº 

9.099/95. II- Determinada a intimação da parte para no prazo de 05 (cinco) 

dias emendar a inicial, colacionando documento indispensável à 

propositura da ação, acabou por extrapolar o prazo consignado deixando 

de promover a emenda determinada. III- Por tais argumentos é que 

INDEFIRO a petição inicial, o que faço com forte na norma do art. 321, 

parágrafo único do CPC e de consequência JULGO EXTINTO o feito sem 

resolução do mérito com fulcro na norma do art. 485, inciso I do CPC. 

Intime-se. Preclusas as vias de impugnação, arquive-se. João Alberto 

Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003153-43.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT15268/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA LUCIA NASCIMENTO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1003153-43.2020.8.11.0001 RECLAMANTE: SISTEMA DE 

ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME RECLAMADO(A): ANA LUCIA 

NASCIMENTO DA SILVA I- Dispensado o relatório na forma do art. 38 da 

Lei nº 9.099/95. II- Determinada a intimação da parte para no prazo de 05 

(cinco) dias emendar a inicial, colacionando documento indispensável à 

propositura da ação, acabou por extrapolar o prazo consignado deixando 

de promover a emenda determinada. III- Por tais argumentos é que 

INDEFIRO a petição inicial, o que faço com forte na norma do art. 321, 

parágrafo único do CPC e de consequência JULGO EXTINTO o feito sem 

resolução do mérito com fulcro na norma do art. 485, inciso I do CPC. 

Intime-se. Preclusas as vias de impugnação, arquive-se. João Alberto 

Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001732-18.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI JOSE MARIA MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIESER DA SILVA LEITE OAB - MT6384-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1001732-18.2020.8.11.0001 RECLAMANTE: ROSELI JOSE 

MARIA MACIEL RECLAMADO(A): Aguas Cuiabá S/A I- Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95. II- Determinada a intimação 

da parte para no prazo de 05 (cinco) dias emendar a inicial, colacionando 

documento indispensável à propositura da ação, acabou por extrapolar o 

prazo consignado deixando de promover a emenda determinada. III- Por 

tais argumentos é que INDEFIRO a petição inicial, o que faço com forte na 

norma do art. 321, parágrafo único do CPC e de consequência JULGO 
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EXTINTO o feito sem resolução do mérito com fulcro na norma do art. 485, 

inciso I do CPC. Intime-se. Preclusas as vias de impugnação, arquive-se. 

João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003579-55.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO PEREIRA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YASMINI TAVEIRA ABREU GRETER OAB - MT22379-O (ADVOGADO(A))

VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS OAB - MT21852-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON ALVES LEMES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1003579-55.2020.8.11.0001 RECLAMANTE: LUCIANO 

PEREIRA DUARTE RECLAMADO(A): MILTON ALVES LEMES I- Dispensado 

o relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95. II- Determinada a 

intimação da parte para no prazo de 05 (cinco) dias emendar a inicial, 

colacionando documento indispensável à propositura da ação, acabou por 

extrapolar o prazo consignado deixando de promover a emenda 

determinada. III- Por tais argumentos é que INDEFIRO a petição inicial, o que 

faço com forte na norma do art. 321, parágrafo único do CPC e de 

consequência JULGO EXTINTO o feito sem resolução do mérito com fulcro 

na norma do art. 485, inciso I do CPC. Intime-se. Preclusas as vias de 

impugnação, arquive-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003307-61.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSIANI SANTOS DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANNY PAULA SILVA CORREA YOSHINARI OAB - MT20787/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1003307-61.2020.8.11.0001 RECLAMANTE: CLEUSIANI 

SANTOS DE OLIVEIRA RECLAMADO(A): VIVO S.A. I- Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95. II- Determinada a intimação 

da parte para no prazo de 05 (cinco) dias emendar a inicial, colacionando 

documento indispensável à propositura da ação, acabou por extrapolar o 

prazo consignado deixando de promover a emenda determinada. III- Por 

tais argumentos é que INDEFIRO a petição inicial, o que faço com forte na 

norma do art. 321, parágrafo único do CPC e de consequência JULGO 

EXTINTO o feito sem resolução do mérito com fulcro na norma do art. 485, 

inciso I do CPC. Intimem-se. Preclusas as vias de impugnação, arquive-se. 

João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005516-03.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE REGINA LUZ MACHADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0017686A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1005516-03.2020.8.11.0001 RECLAMANTE: ELIANE REGINA 

LUZ MACHADO RECLAMADO(A): Aguas Cuiabá S/A I- Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95. II- Determinada a intimação 

da parte para no prazo de 05 (cinco) dias emendar a inicial, colacionando 

documento indispensável à propositura da ação, acabou por extrapolar o 

prazo consignado deixando de promover a emenda determinada. III- Por 

tais argumentos é que INDEFIRO a petição inicial, o que faço com forte na 

norma do art. 321, parágrafo único do CPC e de consequência JULGO 

EXTINTO o feito sem resolução do mérito com fulcro na norma do art. 485, 

inciso I do CPC. Intime-se. Preclusas as vias de impugnação, arquive-se. 

João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1007140-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAR SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI - ME (EXEQUENTE)

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:

MONACO AUTO CENTER EIRELI - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007140-24.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: LAR SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI - ME 

EXECUTADO: MONACO AUTO CENTER EIRELI - EPP I- Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Intimada a parte 

promovente para dar andamento ao feito, deixou que o prazo se esvaísse 

sem qualquer manifestação nos autos. II- Tal conduta é suficiente para 

caracterizar o abandono do processo por parte daquele cujo interesse, 

em tese, deveria estar mais aflorado. Desnecessária a intimação pessoal 

da parte, porquanto é de se entender vigente entre ela e o seu advogado 

o princípio da confiança, fato bastante para dispensar tal diligência. III- 

Posto isso, é que JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução do mérito com 

fulcro na norma do art. 485, inciso III do CPC. Arquive-se. Cumpra-se. João 

Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010142-65.2020.8.11.0001

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:

JUCINEIA OLIVEIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

S E N T E N Ç A I- Dispensado o relatório. II- Cuida-se de execução de titulo 

executivo manejado pelo exequente pretendendo executar nota 

promissória emitida pela executada e por ela não adimplida. Para a 

propositura de ação de execução como a presente, mostra-se 

imprescindível a presença do documento a que a lei denomina de título 

executivo (art. 784 do CPC), entretanto, tal documento não se faz 

presente aos autos. Não se pode negar que consta dos autos documento 

consistente na nota promissória, contudo, não ostenta ela a configuração 

de título executivo extrajudicial, uma vez que destoa do que prescreve a 

norma constante do art. 75, nº 6, da Lei Uniforme de Genebra, porquanto 

não há na referida nota promissória a data de emissão. Tal fato serve para 

demonstrar que na forma como se apresenta não configura um título 

executivo que possibilite, de pronto a ação executiva na forma pretendida 

pela parte exequente. E nesse passo, não havendo título executivo, não 

se há de possibilitar a instauração de processo de execução, haja vista 

que o título se mostra em meio hábil e imprescindível para deflagração da 

referida demanda. Assim é da jurisprudência: “NOTA PROMISSÓRIA. 

DATA DE EMISSÃO. REQUISITO ESSENCIAL PARA A EXEQUIBILIDADE DO 

TÍTULO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM O 

ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. 1. Ação rescisória em que se 

discute a validade e eficácia de nota promissória em que não indicada a 

data da emissão. 2. A ausência de data de emissão em nota promissória 

configura irregularidade formal, retirando a exequibilidade do título de 

crédito (art. 75, n.º 6, primeira parte, da LUG ). 3. Doutrina e jurisprudência 

do STJ acerca do tema. 4. Demanda rescisória julgada procedente, 

decretando-se a nulidade do processo de execução. 5. RECURSO 

ESPECIAL PROVIDO.” (T3 - TERCEIRA TURMA DJe 29/06/2018 - 29/6/2018 

RECURSO ESPECIAL REsp 1724744 RJ 2016/0328429-5 (STJ) Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO) “EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (NOTA PROMISSÓRIA).SENTENÇA QUE ACOLHEU A 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, EXTINGUINDO A EXECUÇÃO POR 
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AUSÊNCIA DE REQUISITO ESSENCIAL DO TÍTULO (DATA DE EMISSÃO DA 

NOTA PROMISSÓRIA). 1. ARGUIÇÃO DA NULIDADE DO TÍTULO POR MEIO 

DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. POSSIBILIDADE. QUESTÃO DE 

ORDEM PÚBLICA QUE PODE SER COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO 

DA MATÉRIA EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO QUE NÃO TEVE O 

CONDÃO DE GERAR PRECLUSÃO, NA MEDIDA EM QUE OS EMBARGOS 

FORAM EXTINTOS POR INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL, INEXISTINDO 

PRONUNCIAMENTO JUDICIAL PRETÉRITO SOBRE A MATÉRIA. 

PRECEDENTES DESTA CORTE. 2. AUSÊNCIA DA DATA DE EMISSÃO NO 

TÍTULO. REQUISITO ESSENCIAL QUE AFASTA A EXEQUIBILIDADE DA 

NOTA PROMISSÓRIA (ARTS. 75 E 76 DA LUG ). EXISTÊNCIA DA DATA DE 

VENCIMENTO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE SUPRIR A DATA DE EMISSÃO 

POR AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA, COM A 

MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS” ( CPC , ART. 85 , § 

11º). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 13ª C.Cível - AC - 

1592443-1 - Guarapuava - Rel.: Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira - 

Unânime - - J. 08.03.2017) Conquanto seja possível o preenchimento do 

título posteriormente à sua emissão, tal retificação encontra termo final na 

cobrança ou no protesto, conforme Súmula 387 do STF: “A cambial emitida 

ou aceita com omissões, ou em branco, pode ser completada pelo credor 

de boa-fé antes da cobrança ou do protesto”. A jurisprudência assenta no 

sentido da impossibilidade de retificação do título após a propositura da 

ação de execução, restando possível a busca pelo crédito que sustenta 

por via do processo de conhecimento. Nesse sentido, transcrevo: 

“DIREITO CAMBIÁRIO. NOTA PROMISSÓRIA. OMISSÕES. EXECUÇÃO 

EXTINTA. SUPRIMENTO DO VÍCIO. AJUIZAMENTO DE NOVO PROCESSO 

EXECUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos da Súmula n. 387/STF, a 

cambial emitida ou aceita, com omissões ou em branco, somente até a 

cobrança ou o protesto pode ser completada pelo credor de boa-fé. 2. A 

execução anteriormente proposta com base em promissória contendo 

omissões nos campos relativos à data da emissão, nome da emitente e do 

beneficiário, além da cidade onde foi sacada, foi extinta por desistência. 

Descabe agora ao credor, após o preenchimento dos claros, ajuizar novo 

processo executório, remanescendo-lhe apenas a via ordinária. 3. 

Recurso especial não provido.” (REsp 870.704/SC, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/06/2011, DJe 

01/08/2011) “NOTA PROMISSÓRIA. EXTINÇÃO DE ANTERIOR AÇÃO DE 

EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DA DATA DE EMISSÃO. REQUISITO FORMAL 

ESSENCIAL. SUPRIMENTO POSTERIOR DO DEFEITO FORMAL PARA 

AJUIZAMENTO DE NOVA EXECUÇÃO. INADMISSIBILIDADE. 

PRECEDENTES. RECURSO APELATÓRIO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. 

Cinge-se o apelo acerca da extinção da presente ação de execução 

diante da ocorrência de coisa julgada, em virtude de anterior extinção de 

ação de execução do mesmo título extrajudicial, por ausência de requisito 

essencial, qual seja, a data de emissão da nota promissória. 2. A data da 

emissão da nota promissória é requisito essencial, sem o qual o título não 

produz efeito como tal, tornando imprestável o título executivo, uma vez 

que ofende a certeza, liquidez e exigibilidade necessária (CPC art. 586 e 

618, I) para sua validade. 3. Sendo a execução uma pretensão ao direito 

material, o qual já foi assegurado pelo título executivo, corretamente 

entendeu o Magistrado a quo estar o mérito decidido quando constatou a 

invalidade do título, tendo ocorrido a formação de coisa julgada material. 4. 

Inadmissível o suprimento do defeito formal com o preenchimento da data 

de emissão posteriormente ao trânsito em julgado da execução anterior, 

para fins de ajuizamento de nova ação de execução. Precedente (REsp 

573.650/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI). 5. Diante de todo o exposto, 

porquanto satisfeitas as exigências legais, CONHEÇO da Apelação para 

NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença vergastada por seus 

próprios fundamentos.” (2ª Câmara Cível 09/12/2015 - 9/12/2015 Apelação 

APL 00112128120008060064 CE 0011212-81.2000.8.06.0064 (TJ-CE) 

MARIA IRANEIDE MOURA SILVA) Nesse passo é que agora resta 

impossibilitado ao exequente manejar nova ação de execução com base 

no mesmo título trazido a juízo, porquanto não é admitida a retificação 

posterior à deflagração da ação de execução, restando-lhe agora 

possível a via cognitiva. A sentença deixou claro que não poderá ser 

renovada a ação de execução com base no mesmo título trazido a juízo, 

sob pena de caracterizar ou litispendência (se não transitar em julgado), 

ou coisa julgada (se se plasmas o trânsito em julgado). III- Assim, julgo 

EXTINTA a presente ação de execução o que faço com fulcro no art. 485, 

IV c/c art. 803, I, ambos do CPC. Intime-se. Preclusas as vias recursais, 

arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, 03 de março de 2020. João Alberto Menna 

Barreto Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1011284-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CESAR MIRANDA BENCICE OAB - MT25697-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA (EXECUTADO)

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 SENTENÇA Processo: 1011284-41.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA EXECUTADO: SKY 

SERVIÇOS DE BANDA LARGA 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° 591446-9 / 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: 1003942-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL AVILA ANDRADE DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT15391-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALITALIA COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIRGINIA D ANDREA VERA OAB - RJ0100851A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003942-76.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: DANIEL AVILA ANDRADE DE AZEVEDO REQUERIDO: 

ALITALIA COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.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° 591361-6 / 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: 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 SENTENÇA Processo: 1004072-66.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CAROLINA CARVALHO CARVIELLI REQUERIDO: NET 

SERVICOS DE COMUNICACAO 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° 591430-2 / 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: 1002466-03.2019.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO SEBASTIAO GONCALVES DE QUEIROZ (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA SILVA QUEIROZ OAB - MT21165/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):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002466-03.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: EDUARDO SEBASTIAO GONCALVES DE QUEIROZ 

REQUERIDO: TIM CELULAR 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 depositado nos autos o que se dará por 

meio do Alvará Eletrônico n° 589700-9 / 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: 1001825-78.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA BENEDITA LIMA CANDIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO JOSE OJEDA NUNES OAB - MT23840/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REU)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001825-78.2020.8.11.0001. 

AUTOR: ANGELICA BENEDITA LIMA CANDIA REU: INTERBELLE COMERCIO 

DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA 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 depositado nos autos o que se dará por 

meio do Alvará Eletrônico n° 589694-0 / 2020. Intimem-se. Após, 

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: 1010156-49.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAGLI REGINA DE BARBA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE ROBERTO FERREIRA DA CRUZ JUNIOR OAB - MT16764/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010156-49.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MAGLI REGINA 

DE BARBA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JORGE ROBERTO 

FERREIRA DA CRUZ JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA S/A 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: 22/04/2020 

Hora: 14:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1010165-11.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA DE ALMEIDA VALVERDE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOZAN GOMES DE ANDRADE OAB - RJ157025-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1010165-11.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANDREIA 

CRISTINA DE ALMEIDA VALVERDE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

JOZAN GOMES DE ANDRADE POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 22/04/2020 Hora: 14:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1010168-63.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WANDO SEBASTIAO DO AMARAL JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDO SEBASTIAO DO AMARAL OAB - MT25428/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010168-63.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:WANDO 

SEBASTIAO DO AMARAL JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

WANDO SEBASTIAO DO AMARAL POLO PASSIVO: SKY SERVIÇOS DE 

BANDA LARGA 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: 22/04/2020 Hora: 14:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1010170-33.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINO TEIXEIRA GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010170-33.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ADELINO 

TEIXEIRA GUIMARAES 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: 5ª JEC Data: 22/04/2020 Hora: 14:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1010176-40.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA JEOVANE SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010176-40.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:KARLA 

JEOVANE SOUZA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: TIM 

CELULAR S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

5ª JEC Data: 22/04/2020 Hora: 14:40 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 3 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106884/3/2020 Página 361 de 424



Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010181-62.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINO TEIXEIRA GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010181-62.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ADELINO 

TEIXEIRA GUIMARAES 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: 5ª JEC Data: 22/04/2020 Hora: 14:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1010185-02.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUZENILDO DE ARAUJO DANTAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010185-02.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUZENILDO DE 

ARAUJO DANTAS 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: 22/04/2020 

Hora: 15:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1010189-39.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILENE MELLO REIS JUNQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENIO LUIZ CALDART ARRUDA OAB - MT13919-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010189-39.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCILENE 

MELLO REIS JUNQUEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ENIO LUIZ 

CALDART ARRUDA 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: 22/04/2020 

Hora: 15:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1010202-38.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAISA RODER E RICCI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA VARJAO FORTES OAB - MT17832-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010202-38.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RAISA RODER E 

RICCI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARINA VARJAO FORTES 

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: 22/04/2020 Hora: 15:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1010212-82.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO PEREIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA OAB - MT9225-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010212-82.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CLAUDIO 

PEREIRA DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SERGIO ANTONIO 

DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: CLARO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 22/04/2020 Hora: 15:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1010224-96.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PAULO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010224-96.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANTONIO PAULO 

DE OLIVEIRA 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: 22/04/2020 

Hora: 15:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1010227-51.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LIDICE FONTES MACHADO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MIGUEL DE ARRUDA PELISSARI OAB - MT15112-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1010227-51.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LIDICE FONTES 

MACHADO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE MIGUEL 

DE ARRUDA PELISSARI 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: 

22/04/2020 Hora: 15:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 

de março 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: 1010235-28.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERINALDO SANTOS SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA LEITE CABRAL DA SILVA (REU)

 

PROCESSO n. 1010235-28.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ERINALDO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106884/3/2020 Página 362 de 424



SANTOS SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RODRIGO BRANDÃO 

CORREA POLO PASSIVO: MARCIA LEITE CABRAL DA SILVA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 22/04/2020 

Hora: 15:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1013210-57.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON CARLOS GOMES LEAL (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))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO INTIMAÇÃO - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PROCESSO n. 1013210-57.2019.8.11.0001 

Valor da causa: R$ 10.189,68 ESPÉCIE: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: JEFFERSON CARLOS GOMES 

LEAL Endereço: RUA DOIS, 20, RESIDENCIAL COXIPÓ, CUIABÁ - MT - CEP: 

78090-284 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: RUA VEREADOR JOÃO 

BARBOSA CARAMURU, 184, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 

78010-040 DESTINATÁRIO: Senhor(a) REQUERENTE - JEFFERSON 

CARLOS GOMES LEAL 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: 5ª JEC Data: 04/12/2019 

Hora: 10:10 , 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, 31 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009214-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO SALOMAO TEIXEIRA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON SOARES NETO OAB - MT15834-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

JUSTIÇA GRATUITA INTIMAÇÃO FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(A) 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MILTON SOARES NETO, de 

conformidade com o despacho abaixo transcrito, para comparecer à 

audiência de conciliação designada, acompanhada de advogado(s) ou 

defensor(es) público(s). DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência que se 

realizará no dia Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 06/11/2019 

Hora: 11:20 (horário de Mato Grosso), no no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza n. 

275, Bairro Duque de Caxias I (Lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM) ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à audiência 

designada, ou comparecendo e não apresentando defesa, presumir-se-ão 

aceitos pela requerida como verdadeiros os fatos alegados pela 

requerente na petição inicial. 2. Não obtida a conciliação, o requerido 

oferecerá, na própria audiência, resposta escrita ou oral, acompanhada 

de documentos e rol de testemunhas e, se requerer perícia, formulará 

seus quesitos desde logo, podendo indicar assistente técnico (Art. 278 do 

CPC). 3. O não comparecimento do Promovente à Audiência de Instrução e 

Julgamento, sem prévia justificação, acarretará a extinção do processo, 

com a condenação do Promovente no pagamento das custas, na forma do 

art. 51, I, § 2º, da Lei 9.099/95. O não comparecimento do Promovido à 

Audiência de Instrução e Julgamento importará em revelia, reputando-se 

como verdadeiras as alegações iniciais do autor e proferindo-se o 

julgamento de plano. OBSERVAÇÕES: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. , 30 de setembro de 2019 Gestora Judiciária 

Autorizado pelo Provimento 55/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010237-95.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO ROSIVALDO ANGOLA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES AGUIAR OAB - 

MT15894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1010237-95.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALESSANDRO 

ROSIVALDO ANGOLA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES AGUIAR 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: 5ª JEC Data: 22/04/2020 Hora: 15:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1010240-50.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO FERREIRA DA SILVA OAB - MT14264-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010240-50.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:IVO FERREIRA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: IVO FERREIRA DA SILVA 

POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A 
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INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 22/04/2020 Hora: 15:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1010252-64.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERINALDO SANTOS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA LEITE CABRAL DA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010252-64.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ERINALDO 

SANTOS SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RODRIGO BRANDÃO 

CORREA POLO PASSIVO: MARCIA LEITE CABRAL DA SILVA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 22/04/2020 

Hora: 15:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1010269-03.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILCIANE RODRIGUES MOREIRA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010269-03.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GILCIANE 

RODRIGUES MOREIRA SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ 

FERNANDO 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: 5ª JEC Data: 

22/04/2020 Hora: 16:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 

de março 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: 1021200-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERNANI DOS REIS ALVES (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 DO BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 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. 1021200-02.2019.8.11.0001 Valor da causa: 0,00 

POLO ATIVO: Nome: ERNANI DOS REIS ALVES Endereço: RUA DIOGO 

DOMINGOS FERREIRA, 441, apt 602, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 

78010-090 POLO PASSIVO: Nome: BANCO DO BRASIL S.A. Endereço: 

BANCO DO BRASIL (SEDE I), SBS QUADRA 1 BLOCO A LOTE 31, ASA 

SUL, BRASÍLIA - DF - CEP: 70073-900 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->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, 3 de março 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: 1021200-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERNANI DOS REIS ALVES (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 DO BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 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. 1021200-02.2019.8.11.0001 Valor da causa: 0,00 

POLO ATIVO: Nome: ERNANI DOS REIS ALVES Endereço: RUA DIOGO 

DOMINGOS FERREIRA, 441, apt 602, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 

78010-090 POLO PASSIVO: Nome: BANCO DO BRASIL S.A. Endereço: 

BANCO DO BRASIL (SEDE I), SBS QUADRA 1 BLOCO A LOTE 31, ASA 

SUL, BRASÍLIA - DF - CEP: 70073-900 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->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, 3 de março 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 
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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: 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))

 

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 JOSE ARIMATEA NEVES COSTA PROCESSO n. 

1004504-85.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 10.812,02 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: KATIA CIRENE 

PAULINO MIRANDA Endereço: AVENIDA ÉRICO PREZA, 231, APT 101, 

JARDIM ITÁLIA, CUIABÁ - MT - CEP: 78060-758 POLO PASSIVO: Nome: 

PAG S.A. MEIOS DE PAGAMENTO Endereço: RUA EUGÊNIO DE MEDEIROS, 

303, Conjunto 1001 C Andar 10 Cond Wtorre Nações Unidas, PINHEIROS, 

SÃO PAULO - SP - CEP: 05425-000 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 DO DÉBITO EM 

ATRASO: Valor R$ ____ (Extenso). 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, 3 de março 

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: 1008368-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO TONIASSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO CAMPOS DE ALMEIDA BARROS OAB - MT21437-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1008368-34.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 

15.000,00 POLO ATIVO: Nome: MARCELO TONIASSO Endereço: RUA 

W-2, 01, Rua Projetada, RESIDENCIAL BELA MARINA, CUIABÁ - MT - CEP: 

78070-713 POLO PASSIVO: Nome: Aguas Cuiabá S/A Endereço: AVENIDA 

GONÇALO ANTUNES DE BARROS, 3196, - LADO PAR, CARUMBÉ, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78050-667 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral]

->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, 3 de março 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, 
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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: 1008368-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO TONIASSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO CAMPOS DE ALMEIDA BARROS OAB - MT21437-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1008368-34.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 

15.000,00 POLO ATIVO: Nome: MARCELO TONIASSO Endereço: RUA 

W-2, 01, Rua Projetada, RESIDENCIAL BELA MARINA, CUIABÁ - MT - CEP: 

78070-713 POLO PASSIVO: Nome: Aguas Cuiabá S/A Endereço: AVENIDA 

GONÇALO ANTUNES DE BARROS, 3196, - LADO PAR, CARUMBÉ, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78050-667 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral]

->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, 3 de março 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: 1010310-67.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR JOSE DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010310-67.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSIMAR JOSE 

DE JESUS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES POLO PASSIVO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

22/04/2020 Hora: 16:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 

de março 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: 1009214-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO SALOMAO TEIXEIRA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON SOARES NETO OAB - MT15834-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

JUSTIÇA GRATUITA INTIMAÇÃO FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(A) 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MILTON SOARES NETO, de 

conformidade com o despacho abaixo transcrito, para comparecer à 

audiência de conciliação designada, acompanhada de advogado(s) ou 

defensor(es) público(s). DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência que se 

realizará no dia Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 06/11/2019 

Hora: 11:20 (horário de Mato Grosso), no no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza n. 

275, Bairro Duque de Caxias I (Lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM) ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à audiência 

designada, ou comparecendo e não apresentando defesa, presumir-se-ão 

aceitos pela requerida como verdadeiros os fatos alegados pela 

requerente na petição inicial. 2. Não obtida a conciliação, o requerido 

oferecerá, na própria audiência, resposta escrita ou oral, acompanhada 

de documentos e rol de testemunhas e, se requerer perícia, formulará 

seus quesitos desde logo, podendo indicar assistente técnico (Art. 278 do 

CPC). 3. O não comparecimento do Promovente à Audiência de Instrução e 

Julgamento, sem prévia justificação, acarretará a extinção do processo, 

com a condenação do Promovente no pagamento das custas, na forma do 

art. 51, I, § 2º, da Lei 9.099/95. O não comparecimento do Promovido à 

Audiência de Instrução e Julgamento importará em revelia, reputando-se 

como verdadeiras as alegações iniciais do autor e proferindo-se o 

julgamento de plano. OBSERVAÇÕES: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. , 30 de setembro de 2019 Gestora Judiciária 

Autorizado pelo Provimento 55/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009214-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO SALOMAO TEIXEIRA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON SOARES NETO OAB - MT15834-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-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 JOSE ARIMATEA NEVES COSTA PROCESSO n. 

1009214-51.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Atraso de vôo]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: FERNANDO SALOMAO TEIXEIRA RIBEIRO Endereço: 

RESIDENCIAL SÃO JOSÉ, S/N, RUA Z, S/N, DISTRITO INDUSTRIAL, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78098-900 POLO PASSIVO: Nome: TAM LINHAS 

AÉREAS S/A Endereço: RUA VERBO DIVINO, 2001, - DE 999/1000 AO FIM, 

CHÁCARA SANTO ANTÔNIO (ZONA SUL), SÃO PAULO - SP - CEP: 
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04719-002 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 DO DÉBITO EM ATRASO: Valor R$ ____ 

(Extenso). 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, 3 de março 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: 1021209-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIELE NUNES LEMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO LUIS BOHNS RIBEIRO OAB - MT5.409 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE 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 EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JOSE ARIMATEA NEVES 

COSTA PROCESSO n. 1021209-61.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 

39.920,00 ESPÉCIE: [Planos de Saúde, Indenização por Dano Material, 

Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MARCIELE NUNES LEMOS Endereço: 

RUA UM, 17, PEDRA 90, CUIABÁ - MT - CEP: 78099-000 POLO PASSIVO: 

Nome: AGEMED SAUDE S/A Endereço: RUA DOUTOR PLÁCIDO OLÍMPIO 

DE OLIVEIRA, 693, - ATÉ 803/804, BUCAREIN, JOINVILLE - SC - CEP: 

89202-450 Senhor(a): MARCIELE NUNES LEMOS 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: 22/04/2020 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, 3 de março 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: 1010173-85.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO JOSE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA OAB - MT17672-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (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 EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JOSE ARIMATEA NEVES 

COSTA PROCESSO n. 1010173-85.2020.8.11.0001 Valor da causa: R$ 

30.000,00 ESPÉCIE: [Transporte de Pessoas, Atraso de vôo]->PETIÇÃO 

CÍVEL (241) POLO ATIVO: Nome: CICERO JOSE ARAUJO Endereço: RUA 

PANASCO, PRAEIRO, CUIABÁ - MT - CEP: 78070-505 POLO PASSIVO: 

Nome: EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E 

TURISMO LTDA Endereço: AVENIDA MADRID, 366-408, (LOT 

RODOVIÁRIA PARQUE), DESPRAIADO, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-076 

Senhor(a): CICERO JOSE ARAUJO 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 
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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: 

22/04/2020 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, 3 de março 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: 1010330-58.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MILMA VAZ BISPO (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. 1010330-58.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MILMA VAZ 

BISPO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: STEFANO ROBERTO 

GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

22/04/2020 Hora: 16:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 

de março 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: 1022161-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

G. M. O. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURÍCIO SALES FERREIRA DE MORAES OAB - MT14826-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. D. M. E. L. (REQUERIDO)

A. R. D. C. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JOSE ARIMATEA NEVES 

COSTA PROCESSO n. 1022161-40.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 

20.000,00 ESPÉCIE: [Erro Médico, Erro Médico, Perdas e Danos, Erro 

Médico, Erro Médico, DIREITO DO CONSUMIDOR, Intimação / Notificação]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: GRACIELA MARIA OLIVEIRA SIMIONI Endereço: RUA DA CEREJA, 

345, BOSQUE DA SAÚDE, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-020 POLO 

PASSIVO: Nome: HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 

Endereço: RUA ADEL MALUF, 119, (RES SÃO JOSÉ), JARDIM MARIANA, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78040-783 Nome: Ademar Rodrigues de Carvalho 

Endereço: RUA ADEL MALUF, 119, (RES SÃO JOSÉ), JARDIM MARIANA, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78040-783 Senhor(a): REQUERIDO: HOSPITAL DE 

MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA, ADEMAR RODRIGUES DE CARVALHO A 

presente carta, referente ao processo acima identificado, tem por 

finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo passivo, 

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: 22/04/2020 Hora: 16:40 

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. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar 

de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será 

buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada de 

qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, 

ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. CUIABÁ, 3 de março 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: 1022161-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

G. M. O. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURÍCIO SALES FERREIRA DE MORAES OAB - MT14826-O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. D. M. E. L. (REQUERIDO)

A. R. D. C. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JOSE ARIMATEA NEVES 

COSTA PROCESSO n. 1022161-40.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 

20.000,00 ESPÉCIE: [Erro Médico, Erro Médico, Perdas e Danos, Erro 

Médico, Erro Médico, DIREITO DO CONSUMIDOR, Intimação / Notificação]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: GRACIELA MARIA OLIVEIRA SIMIONI Endereço: RUA DA CEREJA, 

345, BOSQUE DA SAÚDE, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-020 POLO 

PASSIVO: Nome: HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 

Endereço: RUA ADEL MALUF, 119, (RES SÃO JOSÉ), JARDIM MARIANA, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78040-783 Nome: Ademar Rodrigues de Carvalho 

Endereço: RUA ADEL MALUF, 119, (RES SÃO JOSÉ), JARDIM MARIANA, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78040-783 Senhor(a): GRACIELA MARIA OLIVEIRA 

SIMIONI 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: 22/04/2020 Hora: 16:40 

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, 3 de março 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: 1010347-94.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CREUDENEI DO NASCIMENTO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DURVAL TEODORO DE MELO OAB - MT3701-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HENIO WANDERLEY DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010347-94.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CREUDENEI DO 

NASCIMENTO RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DURVAL 

TEODORO DE MELO POLO PASSIVO: HENIO WANDERLEY DE ALMEIDA 

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: 

22/04/2020 Hora: 16:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 

de março 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: 1010350-49.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA CRISTINA SILVERIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT10168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1010350-49.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCIA 

CRISTINA SILVERIO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANTONIO 

ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA 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: 22/04/2020 Hora: 16:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1010351-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIELY APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERASMO CARLOS FURTADO CATUNDA OAB - MT16629/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010351-34.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOCIELY 

APARECIDA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ERASMO 

CARLOS FURTADO CATUNDA 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: 

22/04/2020 Hora: 16:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 

de março 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: 1010632-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA SEBBA E PENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CREIDE MARIA DA SILVA OAB - MT15915-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (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 
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Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSE ARIMATEA NEVES COSTA PROCESSO n. 

1010632-24.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 32.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Liminar]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: JESSICA SEBBA E PENA 

Endereço: AV CUIABA 671, 671, COHAB VELHA, CUIABÁ - MT - CEP: 

78028-000 POLO PASSIVO: Nome: IUNI EDUCACIONAL S/A. Endereço: AV 

BEIRA RIO, 3100, BAIRRO JARDIM EUROPA, CUIABÁ - MT - CEP: 

78015-000 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 DO DÉBITO EM ATRASO: Valor R$ ____ 

(Extenso). 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, 3 de março 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: 1010353-04.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NILOSVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNALDO GONCALVES AGUIAR OAB - MT23875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

TADASHI COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010353-04.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:NILOSVALDO 

PEREIRA DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDNALDO 

GONCALVES AGUIAR POLO PASSIVO: AYMORE e outros FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 22/04/2020 

Hora: 16:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1010356-56.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA GARCIA LOBATO SIQUEIRA OAB - MT20295/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010356-56.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SUELI DE LIMA 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PATRICIA GARCIA LOBATO SIQUEIRA 

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: 22/04/2020 Hora: 17:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1010378-17.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BENEDITA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010378-17.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA BENEDITA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FERNANDO 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: 5ª JEC Data: 22/04/2020 Hora: 17:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1010388-61.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMAR FERREIRA LOBO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGLAIR FRANZONI SUZUKI OAB - MT16114-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1010388-61.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROSEMAR 

FERREIRA LOBO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AGLAIR FRANZONI 

SUZUKI 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: 22/04/2020 Hora: 17:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1010390-31.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA CRISTINA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010390-31.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JULIANA 

CRISTINA DE CAMPOS 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: 

22/04/2020 Hora: 17:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 

de março 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: 1010395-53.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LIDICE FONTES MACHADO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MIGUEL DE ARRUDA PELISSARI OAB - MT15112-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1010395-53.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LIDICE FONTES 

MACHADO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE MIGUEL 

DE ARRUDA PELISSARI 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: 

22/04/2020 Hora: 17:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 

de março 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: 1010419-81.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMAR AMORIM YOSHIMURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT15056-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM FIBER RJ S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010419-81.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROSIMAR 

AMORIM YOSHIMURA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

HENRIQUE BARBOSA POLO PASSIVO: TIM FIBER RJ S.A. 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: 22/04/2020 

Hora: 17:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1010435-35.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIGREISO REIS LINO OAB - MT0016750A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010435-35.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SANDRO DO 

ESPIRITO SANTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIGREISO REIS 

LINO 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: 22/04/2020 Hora: 17:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1010438-87.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE DA SILVA (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. 1010438-87.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:PAULO 

HENRIQUE DA SILVA 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: 5ª JEC Data: 

22/04/2020 Hora: 17:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 

de março 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: 1014708-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HOMERO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (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 CARTA/MANDADO 

DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PROCESSO n. 

1014708-91.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: 

HOMERO DE CARVALHO Endereço: RUA RIO ARICA, 18, Qd 08, GRANDE 

TERCEIRO, CUIABÁ - MT - CEP: 78065-630 POLO PASSIVO: Nome: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: TELEMAT CELULAR, 1300, AVENIDA 

PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, CENTRO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78045-901 DESTINATÁRIO: Senhor(a) REQUERENTE - HOMERO DE 

CARVALHO 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: 5ª JEC Data: 12/12/2019 Hora: 09:40 , 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, 21 de novembro 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. 
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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: 1010445-79.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAIARA MORAES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNALDO GONCALVES AGUIAR OAB - MT23875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010445-79.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MAIARA 

MORAES GONCALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDNALDO 

GONCALVES AGUIAR POLO PASSIVO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO 

DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS 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: 23/04/2020 Hora: 08:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1013451-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HILDOWWHYSTT ROCHA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/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))

 

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 JOSE ARIMATEA NEVES COSTA PROCESSO n. 

1013451-31.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 10.527,73 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: HILDOWWHYSTT ROCHA DE LIMA Endereço: RUA 

SANTO ANTONIO DO LEVERGER, 20, QUADRA 35, JARDIM UMUARANA II, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78058-547 POLO PASSIVO: Nome: BANCO 

BRADESCARD S.A Endereço: ALAMEDA RIO NEGRO, 585, Bloco D , 15 

Andar, ALPHAVILLE INDUSTRIAL, BARUERI - SP - CEP: 06454-000 

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 DO DÉBITO EM ATRASO: Valor R$ ____ (Extenso). 

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, 3 de março 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: 1010449-19.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NERIS EMANNUELLY TEIXEIRA DA SILVA (AUTOR)

FABIANO CARLOS MESSIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA (REU)

MM TURISMO & VIAGENS S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1010449-19.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:NERIS 

EMANNUELLY TEIXEIRA DA SILVA e outros ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES POLO PASSIVO: 

MM TURISMO & 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: 5ª JEC Data: 23/04/2020 Hora: 08:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1012559-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

UNICINT - UNIAO DE CURSOS INTERATIVOS LTDA EIRELI - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO CARTA/MANDADO 
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DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PROCESSO n. 

1012559-25.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 39.920,00 ESPÉCIE: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: 

LUCIA APARECIDA DA SILVA Endereço: RUA 33, 600, QUADRA 39, TRÊS 

BARRAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78058-000 POLO PASSIVO: Nome: 

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA Endereço: RUA ALAMEDA MARIA 

TEREZA, 2000, DOIS CORRÉGOS, VALINHOS - SP - CEP: 13270-005 

Nome: UNICINT - UNIAO DE CURSOS INTERATIVOS LTDA EIRELI - ME 

Endereço: RUA 34, 406, SETOR III, MORADA DA SERRA, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78058-000 DESTINATÁRIO: Senhor(a) REQUERENTE - LUCIA 

APARECIDA DA SILVA 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: 5ª JEC Data: 28/11/2019 

Hora: 10:00 , 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, 17 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012559-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

UNICINT - UNIAO DE CURSOS INTERATIVOS LTDA EIRELI - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO CARTA/MANDADO 

DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PROCESSO n. 

1012559-25.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 39.920,00 ESPÉCIE: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: 

LUCIA APARECIDA DA SILVA Endereço: RUA 33, 600, QUADRA 39, TRÊS 

BARRAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78058-000 POLO PASSIVO: Nome: 

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA Endereço: RUA ALAMEDA MARIA 

TEREZA, 2000, DOIS CORRÉGOS, VALINHOS - SP - CEP: 13270-005 

Nome: UNICINT - UNIAO DE CURSOS INTERATIVOS LTDA EIRELI - ME 

Endereço: RUA 34, 406, SETOR III, MORADA DA SERRA, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78058-000 DESTINATÁRIO: Senhor(a) REQUERENTE - LUCIA 

APARECIDA DA SILVA 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: 5ª JEC Data: 28/11/2019 

Hora: 10:00 , 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, 17 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010454-41.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAIARA MORAES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNALDO GONCALVES AGUIAR OAB - MT23875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010454-41.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MAIARA 

MORAES GONCALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDNALDO 

GONCALVES AGUIAR POLO PASSIVO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO 

DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS 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: 23/04/2020 Hora: 08:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1012809-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LASARO VINICIUS RODRIGUES FERREIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:
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AGLAIR FRANZONI SUZUKI OAB - MT16114-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))

 

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 JOSE ARIMATEA NEVES COSTA PROCESSO n. 

1012809-58.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 10.626,34 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: LASARO VINICIUS 

RODRIGUES FERREIRA Endereço: Rua Treze, 04, Qda 11, Jardim 

Comodoro, CUIABÁ - MT - CEP: 78090-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO 

BRADESCARD S.A Endereço: ALAMEDA RIO NEGRO, 585, ALPHAVILLE 

INDUSTRIAL, BARUERI - SP - CEP: 06454-000 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 DO DÉBITO EM 

ATRASO: Valor R$ ____ (Extenso). 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, 3 de março 

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: 1009180-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVANEIDE GONCALVES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(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))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO CARTA/MANDADO 

DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PROCESSO n. 

1009180-76.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: 

EVANEIDE GONCALVES OLIVEIRA Endereço: RUA F-11, 40, JARDIM 

FOTALEZA, CUIABÁ - MT - CEP: 78028-140 POLO PASSIVO: Nome: 

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Endereço: 

SEPN 508 BLOCO C ANDAR 2 PARTE B, S/N, ASA NORTE, BRASÍLIA - DF 

- CEP: 70740-543 DESTINATÁRIO: Senhor(a) REQUERENTE - EVANEIDE 

GONCALVES OLIVEIRA 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: 5ª JEC Data: 27/11/2019 

Hora: 11:50 , 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, 15 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010463-03.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA OLIVEIRA FERREIRA OAB - SP431987 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A. (REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1010463-03.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SUELI MOREIRA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELA OLIVEIRA 

FERREIRA POLO PASSIVO: OI MOVEL S.A. 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: 23/04/2020 Hora: 08:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1006553-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON RODRIGUES NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

JUSTIÇA GRATUITA INTIMAÇÃO FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(A) 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO HENRIQUE REGINATO, de 

conformidade com o despacho abaixo transcrito, para comparecer à 

audiência de conciliação designada, acompanhada de advogado(s) ou 

defensor(es) público(s). DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência que se 

realizará no dia Tipo: Conciliação, Sala: 5ª JEC Data: 22/10/2019 Hora: 

09:50 (horário de Mato Grosso), no no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro 

Duque de Caxias I (Lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM) 

ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à audiência designada, ou 

comparecendo e não apresentando defesa, presumir-se-ão aceitos pela 

requerida como verdadeiros os fatos alegados pela requerente na petição 

inicial. 2. Não obtida a conciliação, o requerido oferecerá, na própria 

audiência, resposta escrita ou oral, acompanhada de documentos e rol de 

testemunhas e, se requerer perícia, formulará seus quesitos desde logo, 

podendo indicar assistente técnico (Art. 278 do CPC). 3. O não 

comparecimento do Promovente à Audiência de Instrução e Julgamento, 

sem prévia justificação, acarretará a extinção do processo, com a 

condenação do Promovente no pagamento das custas, na forma do art. 

51, I, § 2º, da Lei 9.099/95. O não comparecimento do Promovido à 

Audiência de Instrução e Julgamento importará em revelia, reputando-se 

como verdadeiras as alegações iniciais do autor e proferindo-se o 

julgamento de plano. OBSERVAÇÕES: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. CUIABÁ, 17 de setembro de 2019 Gestora 

Judiciária Autorizado pelo Provimento 55/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010470-92.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMO CICERO GOMES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010470-92.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOELMO CICERO 

GOMES SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RODRIGO BRANDÃO 

CORREA 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: 23/04/2020 Hora: 08:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1008337-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLINDO XAVIER DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA MONTEIRO CAMARGO OAB - MT14694-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))

 

JUSTIÇA GRATUITA INTIMAÇÃO FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(A) 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CAROLINA MONTEIRO CAMARGO, de 

conformidade com o despacho abaixo transcrito, para comparecer à 

audiência de conciliação designada, acompanhada de advogado(s) ou 

defensor(es) público(s). DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência que se 

realizará no dia Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 30/10/2019 

Hora: 16:20 (horário de Mato Grosso), no no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza n. 

275, Bairro Duque de Caxias I (Lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM) ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à audiência 

designada, ou comparecendo e não apresentando defesa, presumir-se-ão 

aceitos pela requerida como verdadeiros os fatos alegados pela 

requerente na petição inicial. 2. Não obtida a conciliação, o requerido 

oferecerá, na própria audiência, resposta escrita ou oral, acompanhada 

de documentos e rol de testemunhas e, se requerer perícia, formulará 

seus quesitos desde logo, podendo indicar assistente técnico (Art. 278 do 

CPC). 3. O não comparecimento do Promovente à Audiência de Instrução e 

Julgamento, sem prévia justificação, acarretará a extinção do processo, 

com a condenação do Promovente no pagamento das custas, na forma do 

art. 51, I, § 2º, da Lei 9.099/95. O não comparecimento do Promovido à 

Audiência de Instrução e Julgamento importará em revelia, reputando-se 

como verdadeiras as alegações iniciais do autor e proferindo-se o 

julgamento de plano. OBSERVAÇÕES: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. , 27 de setembro de 2019 Gestora Judiciária 

Autorizado pelo Provimento 55/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003851-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO FRANCISCO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSIKA ORACIO SILVA OAB - MT0021888A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 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 JOSE ARIMATEA NEVES COSTA PROCESSO n. 

1003851-83.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Energia Elétrica, Fornecimento de Energia Elétrica]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: RAIMUNDO 

FRANCISCO DE SOUZA Endereço: Rua Projetada, S/N, Lote 12, Bairro 

Jardim Vitória, 12, Rua Projetada, S/N, Lote 12, Bairro Jardim Vitória, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: RUA DO CAJÁ, 

184, DOM AQUINO, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-285 FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA 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 

mandado. 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 
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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, 3 de 

março 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: 1010485-61.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA FERNANDES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA PIRES COSTA OAB - MT18614-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1010485-61.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VILMA 

FERNANDES DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AMANDA 

PIRES COSTA 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: 5ª JEC Data: 

23/04/2020 Hora: 08:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 

de março 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: 1001403-06.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (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 EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JOSE ARIMATEA NEVES 

COSTA PROCESSO n. 1001403-06.2020.8.11.0001 Valor da causa: R$ 

282,48 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: KATIA DE OLIVEIRA SILVA Endereço: RUA GENERAL RAMIRO 

NORONHA, 190, - LADO ÍMPAR, JARDIM CUIABÁ, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-180 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO Endereço: BANCO 

BRADESCO S.A., S/N, NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, 

OSASCO - SP - CEP: 06029-900 Senhor(a): KATIA DE OLIVEIRA 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: 04/03/2020 Hora: 14:30 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

CUIABÁ, 3 de março 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: 1010491-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WELLITON LUIZ MARTINS RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS OAB - MT14507-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010491-68.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:WELLITON LUIZ 

MARTINS RIBEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ADRIANA CRISTINA 

DOS SANTOS 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: 5ª JEC Data: 23/04/2020 Hora: 09:00 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1000889-53.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANA RODRIGUES BEZERRA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO 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 EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JOSE ARIMATEA NEVES 

COSTA PROCESSO n. 1000889-53.2020.8.11.0001 Valor da causa: R$ 

244,90 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: ARIANA RODRIGUES BEZERRA Endereço: RUA SÃO PAULO, 19, 

JARDIM EUROPA, CUIABÁ - MT - CEP: 78065-390 POLO PASSIVO: Nome: 

VIVO S.A. Endereço: AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 1300, 

CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-370 Senhor(a): ARIANA 

RODRIGUES BEZERRA 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: 

23/04/2020 Hora: 08:50 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, 3 de março 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: 1010504-67.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON CABRAL DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010504-67.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ADILSON 

CABRAL DE MORAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RODRIGO 

BRANDÃO CORREA POLO PASSIVO: ENERGISA S/A 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: 23/04/2020 

Hora: 09:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1009904-46.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ABRANTES DOMINGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA OAB - MT20921-O 

(ADVOGADO(A))

DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA OAB - MT4198-O 

(ADVOGADO(A))

MARCIA FIGUEIREDO SA OAB - MT9914-O (ADVOGADO(A))

GABRIELLE RIBEIRO PARREIRA OAB - MT24262/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ 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. José 

Arimatéia Neves Costa Juiz de Direito em Substituição Legal

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010140-95.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JALMISON DE JESUS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA OAB - MT23784-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010140-95.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JALMISON DE 

JESUS SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS HENRIQUE DA 

PURIFICACAO SOUZA POLO PASSIVO: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A 

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: 

22/04/2020 Hora: 14:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 

de março 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: 1010144-35.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO FERNANDES BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO OAB - MT21892/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1010144-35.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LEONARDO 

FERNANDES BORGES 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: 6ª JEC Data: 22/04/2020 

Hora: 14:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 de março 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: 1010160-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA DE ALMEIDA VALVERDE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOZAN GOMES DE ANDRADE OAB - RJ157025-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1010160-86.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANDREIA 

CRISTINA DE ALMEIDA VALVERDE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

JOZAN GOMES DE ANDRADE POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 22/04/2020 Hora: 15:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1010171-18.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR HENRIQUE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010171-18.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EDMAR 

HENRIQUE DOS SANTOS 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: 6ª JEC Data: 22/04/2020 Hora: 15:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1010182-47.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE RAMALHETE FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA OAB - MT11370-O 

(ADVOGADO(A))

KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA OAB - MT18107-O 

(ADVOGADO(A))

MAXWELL LATORRACA DELGADO OAB - MT24870-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PROJETO MT I INCORPORACOES SPE LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1010182-47.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CARLOS 

HENRIQUE RAMALHETE FERNANDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA, MAXWELL LATORRACA 

DELGADO, KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA POLO PASSIVO: 

MRV PRIME PROJETO MT I 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: 6ª JEC Data: 22/04/2020 

Hora: 15:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1010183-32.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE JEZUS OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOZAN GOMES DE ANDRADE OAB - RJ157025-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1010183-32.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCELO DE 

JEZUS OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOZAN GOMES DE 

ANDRADE POLO PASSIVO: BANCO CETELEM S.A. 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: 22/04/2020 

Hora: 15:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1010194-61.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA DE ALMEIDA VALVERDE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOZAN GOMES DE ANDRADE OAB - RJ157025-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1010194-61.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANDREIA 

CRISTINA DE ALMEIDA VALVERDE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

JOZAN GOMES DE ANDRADE POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 22/04/2020 Hora: 15:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1007247-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROZELVIRA SERPA DE SALLES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM OAB - MT9217-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1007247-34.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ROZELVIRA SERPA DE SALLES REQUERIDO: BANCO BMG 

S.A Vistos. A autora requer, em liminar, a cessação de descontos de 

consignado em sua folha de pagamento. Pleiteia, ainda, a inversão do 

ônus da prova. Para a concessão do pedido de urgência é imprescindível 

que a parte autora comprove os requisitos indicados no artigo 300, do 

CPC, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano 

irreparável ou de difícil reparação. Compulsando os autos, constato que a 

pretensão do autor não merece prosperar, porquanto inexiste, neste 

momento, prova robusta que comprove a irregularidade praticada pelo 

demandado uma vez que, não há nos autos a juntada do contrato 

entabulado entre as partes o que impede, neste momento melhor análise 

do caso em comento, ademais, a prova da contratação se trata de defesa 

da reclamada sendo que o momento oportuno para que a mesma produza 

prova documental é por ocasião da contestação. Assim, o indeferimento 

dos pleitos é medida que se impõe. O demandante 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. O artigo 6º, do Código de Defesa do 

Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos para a concessão da 
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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. Assim, é 

necessária a concessão do pedido de inversão do ônus da prova, ante a 

clara hipossuficiência do consumidor frente ao requerido, que possui 

informação específica sobre os fatos. Posto isso, defiro o pedido de 

inversão do ônus da prova. Diante do exposto, no momento, INDEFIRO O 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA por ausência de requisitos legais. 

Defiro o pedido de inversão do ônus da prova, devendo a requerida 

comprovar a regularidade da cobrança. Cite-se a promovida e intimem-se 

as partes para comparecerem na audiência de conciliação. Na carta de 

citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da requerida na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o prazo de 05 (cinco) dias 

para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso 

não haja composição amigável no referido ato. Intime(m)-se o(a)(s) 

requerente(s), consignando no mandado que o não comparecimento 

pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação 

nas custas processuais. Às providências. JOSÉ ARIMATEA COSTA 

NEVES Juiz de direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010209-30.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEVALDO DA SILVA SANTIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010209-30.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSEVALDO DA 

SILVA SANTIAGO 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: 22/04/2020 Hora: 15:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1010213-67.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MINERVINA ROSA AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESSA KARINA ROCHA ATANASIO OAB - MT10166-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010213-67.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MINERVINA 

ROSA AGUIAR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDRESSA KARINA 

ROCHA ATANASIO 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: 22/04/2020 Hora: 16:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1010228-36.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES OAB - MT12409-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOACIR RAVAGNANI (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010228-36.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FERNANDO 

HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES POLO PASSIVO: MOACIR 

RAVAGNANI 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: 22/04/2020 Hora: 16:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1010239-65.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IRIS JOVINA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEICE VILALVA DE MAGALHAES OAB - MT21136/O (ADVOGADO(A))

DAMARES ELIZA ARAUJO OAB - MT21523/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ MARIO RODRIGUES 70138192120 (REQUERIDO)

LUIZ MARIO RODRIGUES (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010239-65.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:IRIS JOVINA DE 

ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GLEICE VILALVA DE 

MAGALHAES, DAMARES ELIZA ARAUJO POLO PASSIVO: LUIZ MARIO 

RODRIGUES 70138192120 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: 22/04/2020 Hora: 16:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1010253-49.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOB FELIPE RODRIGUES VENANCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010253-49.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOB FELIPE 

RODRIGUES VENANCIO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELISVALDO 

MENDES RAMOS 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: 6ª JEC Data: 22/04/2020 

Hora: 16:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1010264-78.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ZENITE DE SOUZA ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELKSON HIGOR LEITE DE CARVALHO OAB - MT27891/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (REQUERIDO)

MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010264-78.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ZENITE DE 

SOUZA ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELKSON HIGOR 

LEITE DE CARVALHO POLO PASSIVO: LOJAS RIACHUELO SA 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: 

22/04/2020 Hora: 16:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 
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Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009034-98.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JESIELE NEVES SPINDLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON CESAR MELO FARIA OAB - MT6474-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 22/04/2020 Hora: 16:30 . *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-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1010271-70.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARYANA COSTANESKI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA COSTA MARTIN OAB - MT23056/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO (EMBARGADO)

MARCIA ALVES DOS SANTOS (EMBARGADO)

MARIA JOSE ALVES COSTANESKI (EMBARGADO)

ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO (EMBARGADO)

 

PROCESSO n. 1010271-70.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARYANA 

COSTANESKI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CAMILA COSTA MARTIN 

POLO PASSIVO: ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO e outros (3) 

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: 

22/04/2020 Hora: 16:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1010276-92.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARYANA COSTANESKI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA COSTA MARTIN OAB - MT23056/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO (EMBARGADO)

MARCIA ALVES DOS SANTOS (EMBARGADO)

MARIA JOSE ALVES COSTANESKI (EMBARGADO)

ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO (EMBARGADO)

 

PROCESSO n. 1010276-92.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARYANA 

COSTANESKI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CAMILA COSTA MARTIN 

POLO PASSIVO: ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO e outros (3) 

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: 

22/04/2020 Hora: 16:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 

de março 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: 1008649-53.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIS CALMON MONTEIRO DA SILVA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLLYN KARINE COSTA DAS CHAGAS OAB - MT26814/O 

(ADVOGADO(A))

LINIKER VICTOR VAZ DA SILVA OAB - MT26798/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. 

(TESTEMUNHA)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 22/04/2020 Hora: 16:10 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007839-15.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA ALINE SANTIAGO 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:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-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: 1007987-89.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE MONICA GUIMARAES PINHEIRO (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO FERREIRA CARDOSO OAB - MT13923/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (TESTEMUNHA)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 22/04/2020 Hora: 16:00 . *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: 1007834-56.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT15268/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Fernanda Maria Louzada (TESTEMUNHA)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 22/04/2020 Hora: 15:50 . *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: 1005786-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY KROFKE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REU)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 
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comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: PAUTA CONCENTRADA Data: 20/03/2020 Hora: 12:30 . *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-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1010285-54.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARYANA COSTANESKI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA COSTA MARTIN OAB - MT23056/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO (EMBARGADO)

MARCIA ALVES DOS SANTOS (EMBARGADO)

MARIA JOSE ALVES COSTANESKI (EMBARGADO)

ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO (EMBARGADO)

 

PROCESSO n. 1010285-54.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARYANA 

COSTANESKI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CAMILA COSTA MARTIN 

POLO PASSIVO: ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO e outros (3) 

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: 

22/04/2020 Hora: 16:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1010287-24.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARYANA COSTANESKI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA COSTA MARTIN OAB - MT23056/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO (EMBARGADO)

MARCIA ALVES DOS SANTOS (EMBARGADO)

MARIA JOSE ALVES COSTANESKI (EMBARGADO)

ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO (EMBARGADO)

 

PROCESSO n. 1010287-24.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARYANA 

COSTANESKI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CAMILA COSTA MARTIN 

POLO PASSIVO: ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO e outros (3) 

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: 

22/04/2020 Hora: 16:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 

de março 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)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: PAUTA CONCENTRADA Data: 20/03/2020 Hora: 11:30 . *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: 1010876-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA APARECIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA FLORENCIA CAMARGO OAB - MT22054/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS EDUCACIONAIS LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB - PE0023255A 

(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-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1010293-31.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARYANA COSTANESKI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA COSTA MARTIN OAB - MT23056/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO (EMBARGADO)

MARCIA ALVES DOS SANTOS (EMBARGADO)

MARIA JOSE ALVES COSTANESKI (EMBARGADO)

ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO (EMBARGADO)

 

PROCESSO n. 1010293-31.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARYANA 

COSTANESKI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CAMILA COSTA MARTIN 

POLO PASSIVO: ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO e outros (3) 

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: 

22/04/2020 Hora: 16:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 

de março 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: 1006131-90.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WANDRIO WESLEY VIEIRA PIMENTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REU)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: PAUTA CONCENTRADA Data: 20/03/2020 Hora: 11:45 . *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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009219-39.2020.8.11.0001

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

EDISON MARIA MENDES DE SOUZA OAB - 314.538.481-34 

(REPRESENTANTE)

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO DO EDIFICIO GOLDEN DOLPHIN RESORT (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 22/04/2020 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: 1013905-11.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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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))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

EMBARGADA para, se manifestar acerca dos embargos de declaração, 

expressamente no prazo de 5 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018394-91.2019.8.11.0001

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:

VITORIA KAROLAYNE DO AMARAL (REQUERIDO)

CLARICE RODRIGUES AMARAL (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 16/04/2020 Hora: 09:10 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010087-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

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))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

RECORRIDA para, se manifestar acerca do recurso interposto, procedo à 

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: 1010297-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GEANDSON GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER DE LIMA SANTOS OAB - MT10669-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELECTROLUX DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

MENEGUETTI & MORAES LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010297-68.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GEANDSON 

GOMES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WAGNER DE LIMA 

SANTOS POLO PASSIVO: MENEGUETTI & MORAES 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: 6ª JEC Data: 

22/04/2020 Hora: 17:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 

de março 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: 1010299-38.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PEREIRA MENDES (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)

 

PROCESSO n. 1010299-38.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JAQUELINE 

PEREIRA MENDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA RAFAELA 

SIQUEIRA GOULART 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: 22/04/2020 Hora: 17:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009544-14.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO JOSE BETT CORREIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA OAB - MT14506-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 22/04/2020 Hora: 16:50 . *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: 1014957-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX DEIVID DO NASCIMENTO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009550-21.2020.8.11.0001

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:

JOAO CARRARA (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 22/04/2020 Hora: 17:00 . *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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106884/3/2020 Página 382 de 424



Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010303-75.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO ALVES MARQUES (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. 1010303-75.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ADRIANO ALVES 

MARQUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: STEFANO ROBERTO 

GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

22/04/2020 Hora: 17:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010175-55.2020.8.11.0001

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:

SILVIA RODRIGUES MAGALHAES DA SILVA (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 22/04/2020 Hora: 17:20 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010218-89.2020.8.11.0001

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:

JOVANIL LEMES DA PAIXAO BORGES (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 22/04/2020 Hora: 17:30 . *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: 1001797-13.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE OAB - MT12750-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MINUANO CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 22/04/2020 Hora: 17:40 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1020976-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON CESAR MELO FARIA OAB - MT6474-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 16/04/2020 Hora: 17:00 . *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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000081-25.2020.8.11.0041

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

DEBORAH QUEIROZ DO SACRAMENTO ALVES OAB - MT13865-O 

(ADVOGADO(A))

LIDIANE PEREIRA ARAKAKI OAB - RO6875 (ADVOGADO(A))

LAIS CRISTINA ARAKAKI SILVA OAB - 737.556.721-20 

(REPRESENTANTE)

MIZAEL TEIXEIRA SILVA OAB - 019.709.281-07 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAIA DROGASIL S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 16/04/2020 Hora: 16:50 . *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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000081-25.2020.8.11.0041

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

DEBORAH QUEIROZ DO SACRAMENTO ALVES OAB - MT13865-O 

(ADVOGADO(A))

LIDIANE PEREIRA ARAKAKI OAB - RO6875 (ADVOGADO(A))

LAIS CRISTINA ARAKAKI SILVA OAB - 737.556.721-20 

(REPRESENTANTE)

MIZAEL TEIXEIRA SILVA OAB - 019.709.281-07 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAIA DROGASIL S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 16/04/2020 Hora: 16:50 . *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: 1010322-81.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

R RODRIGUES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIANA GORETE ROQUE SAGIN OAB - MT10486/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOLDUNOBRE MOLDURAS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010322-81.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:R RODRIGUES - 

ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LIANA GORETE ROQUE SAGIN 

POLO PASSIVO: MOLDUNOBRE MOLDURAS 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: 22/04/2020 

Hora: 17:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 
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normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009491-33.2020.8.11.0001

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:

LUIS FELIPE PENASSO RIUS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009491-33.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO VILLA JARDIM EXECUTADO: LUIS FELIPE 

PENASSO RIUS DESPACHO INICIAL Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Execução de Título Extrajudicial formado pelas partes acima indicadas. 

Cite-se 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). Inocorrendo 

o pagamento e não havendo indicação de bens à penhora nos autos, 

voltem conclusos para penhora online. Após a realização da penhora, 

designe-se 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-se o Exequente para promover a indicação do necessário, no prazo 

de 05 (cinco) dias. Inexistindo manifestação no prazo assinalado, 

arquivam-se os autos. Expeça-se o necessário. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009415-09.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO SPAZIO CRISTALLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO DE LIMA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009415-09.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO SPAZIO CRISTALLI EXECUTADO: THIAGO DE 

LIMA SILVA Vistos. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial 

formado pelas partes acima indicadas. Cite-se 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). Inocorrendo o pagamento e não havendo 

indicação de bens à penhora nos autos, voltem conclusos para penhora 

online. Após a realização da penhora, designe-se 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-se o 

Exequente para promover a indicação do necessário, no prazo de 05 

(cinco) dias. Inexistindo manifestação no prazo assinalado, arquivam-se 

os autos. Expeça-se o necessário. JOSÉ ARIMATÉIA NEVES COSTA Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018025-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REZIANE STEFANI FERNANDES DE SA GRAMINHO ORRO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-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))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 29/01/2020 Hora: 09:20 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010324-51.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MARIA DA SILVA OLIVEIRA MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Glauco José Carneiro Ferreira OAB - MT11246-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS 

SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

PERSONALITE CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME (REQUERIDO)

THALITA LUANA WEISSHEIMER (REQUERIDO)

G2C ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA. - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010324-51.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CLAUDIA MARIA 

DA SILVA OLIVEIRA MACEDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

GLAUCO JOSÉ CARNEIRO FERREIRA POLO PASSIVO: PERSONALITE 

CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME e outros (3) 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: 23/04/2020 

Hora: 08:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009287-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DOS MONTES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TULIO MENDES BARBOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009287-86.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DOS MONTES 

EXECUTADO: TULIO MENDES BARBOSA Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Execução de Título Extrajudicial formado pelas partes acima indicadas. 

Cite-se 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). Inocorrendo 

o pagamento e não havendo indicação de bens à penhora nos autos, 

voltem conclusos para penhora online. Após a realização da penhora, 

designe-se 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-se o Exequente para promover a indicação do necessário, no prazo 

de 05 (cinco) dias. Inexistindo manifestação no prazo assinalado, 

arquivam-se os autos. Expeça-se o necessário. JOSÉ ARIMATÉIA NEVES 

COSTA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018025-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REZIANE STEFANI FERNANDES DE SA GRAMINHO ORRO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-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))
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FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

EMBARGADA para, se manifestar acerca dos embargos de declaração, 

expressamente no prazo de 5 dias. 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009216-84.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DOS MONTES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PETRONIO SOARES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009216-84.2020.8.11.0001 

EXEQUENTE: RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DOS MONTES 

EXECUTADO: PETRONIO SOARES DA SILVA Vistos etc. Trata-se de Ação 

de Execução de Título Extrajudicial formado pelas partes acima indicadas. 

Cite-se 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). Inocorrendo 

o pagamento e não havendo indicação de bens à penhora nos autos, 

voltem conclusos para penhora online. Após a realização da penhora, 

designe-se 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-se o Exequente para promover a indicação do necessário, no prazo 

de 05 (cinco) dias. Inexistindo manifestação no prazo assinalado, 

arquivam-se os autos. Expeça-se o necessário. JOSÉ ARIMATÉIA NEVES 

COSTA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008628-77.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL TERRA NOVA I (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA AUXILIADORA SALUSTIANO (EXECUTADO)

LAIZA SALUSTIANO SOARES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008628-77.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL TERRA NOVA I EXECUTADO: 

MARIA AUXILIADORA SALUSTIANO, LAIZA SALUSTIANO SOARES DA 

SILVA Vistos. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial 

formado pelas partes acima indicadas. Analisando os autos, constato que 

o exequente deixou de juntar a ata da assembleia constando o valor da 

taxa condominial. Posto isso, em atenção aos princípios da celeridade e 

economia processuais, determino a INTIMAÇÃO da parte exequente para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a petição inicial, a fim de acostar ao 

feito o documento mencionado, sob pena de extinção, nos termos do 

artigo 801, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, voltem-me os autos conclusos para análise da execução. 

Intime-se. Cumpra-se. JOSÉ ARIMATÉIA NEVES COSTA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008620-03.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO ESCOLA SUPERIOR DO MIN PUBLICO DE MATO GROSSO 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR ALVES DE AZEVEDO JUNIOR OAB - MT13952-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO RABANEDA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008620-03.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: FUNDACAO ESCOLA SUPERIOR DO MIN PUBLICO DE MATO 

GROSSO EXECUTADO: FABIANO RABANEDA DOS SANTOS DESPACHO 

INICIAL Vistos etc. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial 

formado pelas partes acima indicadas. Cite-se 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). Inocorrendo o pagamento e não havendo 

indicação de bens à penhora nos autos, voltem conclusos para penhora 

online. Após a realização da penhora, designe-se 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-se o 

Exequente para promover a indicação do necessário, no prazo de 05 

(cinco) dias. Inexistindo manifestação no prazo assinalado, arquivam-se 

os autos. Expeça-se o necessário. JOSÉ ARIMATÉIA NEVES COSTA Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008563-82.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM VITORIA B (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Osiane Rodrigues Macedo OAB - MT15420-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IDALMO ALVES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1008563-82.2020.8.11.0001. EXEQUENTE: 

CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM VITORIA B EXECUTADO: IDALMO 

ALVES DOS SANTOS DESPACHO INICIAL Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Execução de Título Extrajudicial formado pelas partes acima indicadas. 

Cite-se 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). Inocorrendo 

o pagamento e não havendo indicação de bens à penhora nos autos, 

voltem conclusos para penhora online. Após a realização da penhora, 

designe-se 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-se o Exequente para promover a indicação do necessário, no prazo 

de 05 (cinco) dias. Inexistindo manifestação no prazo assinalado, 

arquivam-se os autos. Expeça-se o necessário. JOSÉ ARIMATÉIA NEVES 

COSTA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010325-36.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO LUCIANO CHAGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010325-36.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROBERTO 

LUCIANO CHAGAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA 

RAFAELA SIQUEIRA GOULART 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: 23/04/2020 

Hora: 08:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1001876-89.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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L. P. FORMATURAS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT14887-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDVALDO DE MACEDO MEDEIROS (REU)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 23/04/2020 Hora: 08:40 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1020979-19.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON CESAR MELO FARIA OAB - MT6474-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 16/04/2020 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: 1010606-26.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELLE STHEPHANY LARA DO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DA COSTA TEIXEIRA OAB - MT21854/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (REQUERIDO)

CONNECT MOBILE (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 

EMBARGADA para, se manifestar acerca dos embargos de declaração, 

expressamente no prazo de 5 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003136-07.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA PAULA BARROS DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT18250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 12/03/2020 Hora: 17:20 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018671-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NOEL DIAS DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-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))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

EMBARGADA para, se manifestar acerca dos embargos de declaração, 

expressamente no prazo de 5 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001453-32.2020.8.11.0001

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:

MEURY MICHELE GOMES (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 16/04/2020 Hora: 16:00 . *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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010048-20.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA FRANCISCO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA OAB - MT17672-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 22/04/2020 Hora: 15:40 . *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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009101-63.2020.8.11.0001

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

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

JEAN TEILOR SOUZA AMARAL OAB - 035.340.181-17 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 16/04/2020 Hora: 15:00 . *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: 1017492-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LEAO PORTELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSCELINO ANTONIO TOMAS OAB - MT23068/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))
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EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 23/01/2020 Hora: 17:20 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017492-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LEAO PORTELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSCELINO ANTONIO TOMAS OAB - MT23068/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que, autorizado pelo provimento 55/2007-CGJ c/c art. 

203, § 4°, do CPC, passo a impulsionar estes autos para intimar a parte 

executada para em 15 (quinze) dias efetuar o pagamento, sob pena de 

incidir na multa prevista no art. 523, §1º, 1ª parte do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002951-66.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE CRISTIANE MARIA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEFERSON FERREIRA NUNES OAB - MT23861/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA DE SOUZA PFUTZOR (REU)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 16/04/2020 Hora: 15:30 . *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: 1006419-72.2019.8.11.0001

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:

ERYK SANTANA DA CONCEICAO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da certidão negativa do oficial de 

justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010439-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO PAES DE CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA MONTEIRO CAMARGO OAB - MT14694-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONICA CRISTIANE MOREIRA CRISPIM (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 14/04/2020 Hora: 15:10 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010377-32.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS AURÉLIO DA COSTA OAB - MT14958-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1010377-32.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:PAULO 

RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCOS AURÉLIO DA 

COSTA 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: 6ª JEC Data: 23/04/2020 Hora: 09:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1017700-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA FERREIRA DE PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

EMBARGADA para, se manifestar acerca dos embargos de declaração, 

expressamente no prazo de 5 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010379-02.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO CHENINI RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN CELLA TARTERO OAB - MT21008/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA S A (REU)

 

PROCESSO n. 1010379-02.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GUSTAVO 

CHENINI RIBEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONAN CELLA 

TARTERO POLO PASSIVO: IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA S A 

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: 

23/04/2020 Hora: 09:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 

de março 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: 1012309-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCINEIDE CORREA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-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: 1011982-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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ELIANDRA SOARES DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA SILVA ROSA OAB - MT22168-O (ADVOGADO(A))

LUIZ JOSE FERREIRA OAB - MT8212-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA DE ALMEIDA AVALOS (REQUERIDO)

PILLAR FREITAS DE ALMEIDA YEGROS FERREIRA (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 01/04/2020 Hora: 09:20 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009858-91.2019.8.11.0001

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)

VITORIA GRACILIANA OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA OAB - MG80055-O 

(ADVOGADO(A))

LEONARDO FIALHO PINTO OAB - MG108654-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

RECORRIDA para, se manifestar acerca do recurso interposto, procedo à 

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: 1010396-38.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA SANTOS DE OLIVEIRA (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. 1010396-38.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:POLIANA 

SANTOS DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

23/04/2020 Hora: 09:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 

de março 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: 1010407-67.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAIARA MORAES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNALDO GONCALVES AGUIAR OAB - MT23875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010407-67.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MAIARA 

MORAES GONCALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDNALDO 

GONCALVES AGUIAR POLO PASSIVO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO 

DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS 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: 23/04/2020 Hora: 09:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1010414-59.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO RONALDO SIQUEIRA (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. 1010414-59.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALEXSANDRO 

RONALDO SIQUEIRA 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: 

23/04/2020 Hora: 09:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 

de março 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: 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))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 18/12/2019 Hora: 09:20 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-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))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

RECORRIDA para, se manifestar acerca do recurso interposto, procedo à 

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: 1014579-86.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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JOSE BRAZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DA SILVA GREGORIO OAB - MT1752-O (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))

 

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: 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))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

EMBARGADA para, se manifestar acerca dos embargos de declaração, 

expressamente no prazo de 5 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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1004055-93.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELIANE PEREIRA DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO PEDROLLO DE ASSIS OAB - MT7685-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMULO MIRAPALHETE DE MEDEIROS (EXECUTADO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada . *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: 1011501-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL HENRIQUE BOA MORTE DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA OAB - MT15284-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUZANA BASTOS LOPES DE CASTRO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PRISCILLA BASTOS TOMAZ DE CAMPOS OAB - MT8659-O 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de instrução e julgamento para oitiva das partes e 

testemunhas (artigo 28, da Lei 9.099/95) designada Tipo: Instrução e 

Julgamento Sala: Instrução e Julgamento 6 JEC Data: 24/04/2020 Hora: 

16:00 . Despacho: " Vistos. Tendo em vista a necessidade de dilação 

probatória, determino a realização audiência de instrução, momento em 

que deverão ser colhidas todas as demais provas necessárias para a 

elucidação dos fatos indicados na inicial. Assim, designe-se audiência de 

instrução e julgamento para oitiva das partes e testemunhas (artigo 28, da 

Lei 9.099/95). Consigno que cada parte deverá apresentar até o máximo 

de três testemunhas, independentemente de intimação, nos termos do 

artigo 34, da Lei n. 9.099/95, sob pena de preclusão. Caso a parte 

pretenda a intimação pelo Juízo, deverá apresentar o rol de testemunhas à 

Secretaria, com antecedência de pelo menos 05 (cinco) dias da data da 

audiência, nos termos do artigo 34, §1º, da Lei n. 9.099/95. Às 

providências." *OBS. As audiências de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO do 6 

º Juizado serão realizadas na sede do 6 º Juizado Cível de Cuiabá, sito à 

Av. Historiador Rubens de Mendonça, n. 1894, Bairro Bosque da Saúde.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016465-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELE FERNANDA AMANCIO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES OAB - MT21534-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT19554-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 21/01/2020 Hora: 16:20 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016465-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELE FERNANDA AMANCIO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES OAB - MT21534-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT19554-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

EMBARGADA para, se manifestar acerca dos embargos de declaração, 

expressamente no prazo de 5 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010442-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SOURAIA REIS DE OLIVEIRA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN MARCEL ZATTAR DE FARIA OAB - MT21847-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010442-27.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SOURAIA REIS 

DE OLIVEIRA SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JEAN MARCEL 

ZATTAR DE FARIA POLO PASSIVO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 23/04/2020 Hora: 10:00 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1010448-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON GLORIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO OAB - MT19119/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010448-34.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GILSON GLORIA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL WINCK DO 

NASCIMENTO 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: 23/04/2020 Hora: 10:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1013270-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO CONCEICAO HONORATO DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE TEIXEIRA DE JESUS OAB - MT25951/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico 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: 1017537-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THAMIRES DA SILVA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS OAB - MT15383-O (ADVOGADO(A))

FELIPE GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT25041/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (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 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 28/01/2020 Hora: 08:30 . *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: 1017537-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THAMIRES DA SILVA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS OAB - MT15383-O (ADVOGADO(A))

FELIPE GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT25041/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (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 

RECORRIDA para, se manifestar acerca do recurso interposto, procedo à 

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: 1010475-17.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI PAVAO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON LEANDRO DE CAMPOS OAB - MT6950-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010475-17.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DARCI PAVAO 

DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EMERSON LEANDRO DE 

CAMPOS POLO PASSIVO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 23/04/2020 

Hora: 10:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1010490-83.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA FERNANDES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA PIRES COSTA OAB - MT18614-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1010490-83.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VILMA 

FERNANDES DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AMANDA 

PIRES COSTA 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: 6ª JEC Data: 

23/04/2020 Hora: 10:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 

de março 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: 1010503-82.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO SOARES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIONE BRANDAO DA SILVA OAB - MT18546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1010503-82.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LEANDRO 

SOARES DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDIONE 

BRANDAO DA SILVA POLO PASSIVO: SKY BRASIL SERVICOS 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: 

23/04/2020 Hora: 10:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 

de março 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: 1010505-52.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO GREGORIO BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA OAB - MT17687-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010505-52.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCIO 

GREGORIO BATISTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GABRIEL 

AUGUSTO CAMILO ANCHIETA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 
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DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 23/04/2020 Hora: 10:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009262-73.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DOS MONTES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA LODI RIBEIRO DE JESUS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1009262-73.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DOS MONTES 

EXECUTADO: ADRIANA LODI RIBEIRO DE JESUS Vistos. Trata-se de Ação 

de Execução de Título Extrajudicial formado pelas partes acima indicadas. 

Cite-se 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 (artigo 53 da Lei 9.099/95). 

Inocorrendo o pagamento e não havendo indicação de bens à penhora 

nos autos, voltem conclusos para penhora online. Após a realização da 

penhora, designe-se audiência de conciliação, conforme determina o 

artigo 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-se o Exequente para promover a indicação do 

necessário, no prazo de 05 (cinco) dias. Inexistindo manifestação no 

prazo assinalado, conclusos para extinção. (Artigo 53, §4º da Lei 

9.099/95). Expeça-se o necessário. José Arimatéa Neves Costa Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009261-88.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DOS MONTES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO GONCALVES DE QUEIROZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1009261-88.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DOS MONTES 

EXECUTADO: ANTONIO GONCALVES DE QUEIROZ Vistos. Trata-se de 

Ação de Execução de Título Extrajudicial formado pelas partes acima 

indicadas. Cite-se 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 (artigo 53 da Lei 9.099/95). 

Inocorrendo o pagamento e não havendo indicação de bens à penhora 

nos autos, voltem conclusos para penhora online. Após a realização da 

penhora, designe-se audiência de conciliação, conforme determina o 

artigo 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-se o Exequente para promover a indicação do 

necessário, no prazo de 05 (cinco) dias. Inexistindo manifestação no 

prazo assinalado, conclusos para extinção. (Artigo 53, §4º da Lei 

9.099/95). Expeça-se o necessário. José Arimatéa Neves Costa Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009735-59.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO JESUS BISPO FIGUEIREDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL COSTA PARRIAO OAB - MT13944-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1009735-59.2020.8.11.0001. 

AUTOR: RONALDO JESUS BISPO FIGUEIREDO REU: AGUAS CUIABÁ S/A 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ DANOS C/ 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. O autor é cliente da requerida, a onde 

usufruiu dos serviços de fornecimento de água, com a unidade 

consumidora n° 81485, alega que as faturas estão vindo com valores 

exorbitantes. Requer em tutela de urgência, que a requerida se abstenha 

de realizar o corte do fornecimento de água em sua unidade consumidora, 

bem como se abstenha de inserir seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito e suspenda a cobrança em discussão assim como a restituição em 

dobro dos valores pagos na fatura de 14/01/2020 e o cancelamento da 

fatura de 14/02/2020. Pleiteia, ainda, a inversão do ônus da prova. Para a 

concessão do pedido de urgência é imprescindível que a parte autora 

comprove os requisitos indicados no artigo 300, do CPC, quais sejam, a 

probabilidade do direito invocado e o perigo de dano irreparável ou de 

difícil reparação. Compulsando os autos, constato que a pretensão do 

autor merece prosperar, porquanto a fatura discutida na lide é superior às 

emitidas em data anterior. Ademais, o autor nega a existência do débito, 

restando evidente que se trata de prova negativa, sendo incabível atribuir 

para a parte o ônus de demonstrar sua regularidade. O perigo de dano é 

evidente, uma vez que a concessão do pleito ao final ocasionará prejuízo 

para a parte por se tratar de serviço essencial. Quanto ao pedido de 

devolução em dobro dos valores pagos em relação a fatura de 14/01/2020 

e cancelamento da fatura de 14/02/2020, constato que não merece 

acolhimento nessa fase processual, sendo necessário aguardar a dilação 

probatória. Ressalto que o deferimento parcial do pedido de urgência não 

causa prejuízo para a demandada, uma vez que não exclui o crédito. 

Deste modo, o deferimento parcial do pedido é medida que se impõe. O 

demandante 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. 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. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente ao requerido, que possui informação específica sobre os fatos. 

Posto isso, defiro o pedido de inversão do ônus da prova. Diante do 

exposto, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA e 

determino que o requerido se abstenha de suspender o fornecimento de 

água na unidade consumidora indicada na inicial. Determino, ainda, que o 

suplicado se abstenha de inserir o nome do autor no rol de inadimplentes, 

e suspenda a cobrança do débito em discussão. Fixo multa no valor de R$ 

200,00 (duzentos reais) no caso de descumprimento da decisão. Defiro o 

pedido de inversão do ônus da prova, devendo o requerido demonstrar a 

regularidade do débito. Cite-se o requerido e intimem-se as partes para 

comparecerem na audiência de conciliação. Na carta de citação/intimação 

deverá constar advertência de que o não comparecimento da requerida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). 

Consigne-se, ainda, que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de 

resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não haja 

composição amigável no referido ato. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de direito em Substituição Legal

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1010143-50.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERIKA PATRICIA DE OLIVEIRA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA PEREIRA OAB - MT24029/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

PROCESSO n. 1010143-50.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ERIKA PATRICIA 

DE OLIVEIRA PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JESSICA 

PEREIRA 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: 8ª JEC Data: 16/04/2020 

Hora: 09:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 de março 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: 1010174-70.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON JUNIOR SILVA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010174-70.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EDMILSON 

JUNIOR SILVA CORREA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCARD S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 16/04/2020 Hora: 09:30 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1010177-25.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IBC - INSTITUTO BRASILEIRO DE CURSOS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT3684-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSENI APOLO DOS SANTOS MACHADO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010177-25.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:IBC - INSTITUTO 

BRASILEIRO DE CURSOS LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

OTACILIO PERON POLO PASSIVO: ROSENI APOLO DOS SANTOS 

MACHADO 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: 16/04/2020 Hora: 09:40 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1010193-76.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LIMA DO NASCIMENTO OAB - MT4651-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010193-76.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EDIVALDO 

ALVES DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CESAR LIMA 

DO NASCIMENTO POLO PASSIVO: MIDWAY S.A.- CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 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: 16/04/2020 Hora: 09:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1010196-31.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TARCISIO ALVES ARAGAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA OAB - MT19164-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO INTERMEDIUM SA (REU)

 

PROCESSO n. 1010196-31.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:TARCISIO ALVES 

ARAGAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JAYANE LEDNA ALMEIDA 

DE OLIVEIRA 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: 8ª JEC Data: 16/04/2020 

Hora: 10:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1010217-07.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOS REIS DA SILVA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010217-07.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA DOS REIS 

DA SILVA MORAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

SANTANA SILVA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 16/04/2020 Hora: 10:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1010223-14.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO SOUZA DELGADO (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. 1010223-14.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RODRIGO 

SOUZA DELGADO 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: 

16/04/2020 Hora: 10:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 

de março 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: 1010230-06.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOB FELIPE RODRIGUES VENANCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010230-06.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOB FELIPE 

RODRIGUES VENANCIO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELISVALDO 

MENDES RAMOS 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: 16/04/2020 

Hora: 10:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1010243-05.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO SOUZA DELGADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010243-05.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RODRIGO 

SOUZA DELGADO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DENILSON 

NASSARDEN PAIVA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

16/04/2020 Hora: 10:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 

de março 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: 1010248-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CALIR BELMIRO ANASTACIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA LEÃO SOARES OAB - MT7304-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010248-27.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CALIR BELMIRO 

ANASTACIO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELA LEÃO 

SOARES 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: 16/04/2020 Hora: 10:40 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1014872-56.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIUZA FERREIRA DOS SANTOS (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:

MAURICIO MARQUES DOMINGUES OAB - SP0175513A (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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003116-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GIORDANA RIBEIRO CARDOZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIORDANA RIBEIRO CARDOZO OAB - MT9090/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006173-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA INES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTÔNIO CARLOS GERALDINO OAB - MT9056-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

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 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: 

Nome: SOLANGE PEREIRA ANTENOR Endereço: Rua C, 08, QUADRA 16, 

Residencial Altos do Parque II, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 Senhor(a) 

SOLANGE PEREIRA ANTENOR: 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. 

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) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: 8ª JEC Data: 16/04/2020 Hora: 10:50 REQUERENTE: SOLANGE 

PEREIRA ANTENOR Advogado do(a) REQUERENTE: FLAVIA TATIANA 

MONTANHA DE PAIVA - MT19434/O REQUERIDO(A): LOJAS 

AMERICANAS 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, 3 de março 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: 1002804-74.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MILENE VIANA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação das partes do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010273-40.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEMAR ALVES LOPES (REQUERENTE)

WILSA CEBALHO DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSA CEBALHO DO CARMO OAB - MT0018223A (ADVOGADO(A))

WALDEMAR ALVES LOPES OAB - MT15537-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010273-40.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:WALDEMAR 

ALVES LOPES e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WALDEMAR 

ALVES LOPES, WILSA CEBALHO DO CARMO 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: 

8ª JEC Data: 16/04/2020 Hora: 11:00 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1009361-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA PIMENTA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORAH PIMENTA MARTINS OAB - MT23236/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte, para que, no prazo de 48h (quarenta e oito 

horas), efetue o preparo do recurso inominado, sob pena de deserção 

(Enunciado Cível n. 115 do FONAJE).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010284-69.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO WALDERX DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010284-69.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:OSVALDO 

WALDERX DE AZEVEDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA 

RAFAELA SIQUEIRA GOULART 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: 16/04/2020 

Hora: 11:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1010289-91.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARAES LUIZ DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FERREIRA COUTINHO OAB - MT16360-B (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1010289-91.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARAES LUIZ 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RENATO FERREIRA 

COUTINHO, MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA 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: 

16/04/2020 Hora: 11:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 

de março 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: 1014301-85.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS DA CONCEICAO NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ANTONIO CARLOS OAB - MT20710-O (ADVOGADO(A))

GENILAINE URUGUAY DE ALMEIDA CARLOS OAB - MT25947-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (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: 1010321-96.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO WUNSCH PIAZZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA VARJAO FORTES OAB - MT17832-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010321-96.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:THIAGO 

WUNSCH PIAZZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARINA VARJAO 

FORTES 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: 8ª JEC Data: 16/04/2020 

Hora: 11:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1008091-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAURELIO PASSARI ULTRAMARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN CARDOSO DE ANDRADE OAB - MT13008-O (ADVOGADO(A))

VINICIUS ALBERNAZ HORTENSI CUSTODIO SANCHES BERGAMASCO 

OAB - MT25027/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 Audiência de Conciliação INTIMANDO: 

Nome: MAURELIO PASSARI ULTRAMARI Endereço: RUA DAS 

MANGABAS, 618, ALPHAVILLE I, LOTEAMENTO ALPHAVILLE CUIABÁ, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78061-320 CPF: 080.599.269-34 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, acima qualificada, para 

comparecer a Audiência de Conciliação Designada, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

8ª JEC Data: 16/04/2020 Hora: 11:10 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. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 

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. CUIABÁ, 3 de março 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: 1008091-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAURELIO PASSARI ULTRAMARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN CARDOSO DE ANDRADE OAB - MT13008-O (ADVOGADO(A))

VINICIUS ALBERNAZ HORTENSI CUSTODIO SANCHES BERGAMASCO 

OAB - MT25027/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 Audiência de Conciliação INTIMANDO: 

Nome: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Endereço: REDE CEMAT, RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU 

184, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-900 CPF: 

03.467.321/0001-99 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

EXECUTADA, acima qualificada, para comparecer a Audiência de 

Conciliação Designada, oportunidade em que a parte executada poderá 

oferecer embargos à execução (Lei n. 9.099/1995, artigo 53, § 1º), 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

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

instruções de acesso seguem abaixo descritas. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 16/04/2020 Hora: 11:10 

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, 3 de março 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: 1010332-28.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALOISO DE ARRUDA E SILVA JUNIOR - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIESER DA SILVA LEITE OAB - MT6384-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010332-28.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALOISO DE 

ARRUDA E SILVA JUNIOR - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ELIESER DA SILVA LEITE 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: 

16/04/2020 Hora: 11:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 

de março 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: 1010340-05.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ARRUDA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JOAO ARRUDA DOS SANTOS OAB - MT14249-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1010340-05.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOAO ARRUDA 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO ARRUDA DOS 

SANTOS 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: 16/04/2020 Hora: 11:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1010343-57.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELMA DE OLIVEIRA REZENDE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEY BERTUCCI OAB - MT4319-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REU)

INFOAR COMERCIO E SERVICOS EM AR CONDICIONADO E INFORMATICA 

EIRELI (REU)

 

PROCESSO n. 1010343-57.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCELMA DE 

OLIVEIRA REZENDE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SIDNEY BERTUCCI 

POLO PASSIVO: VIA VAREJO S/A e outros FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 16/04/2020 Hora: 11:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1010344-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO ALVES MARQUES (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. 1010344-42.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ADRIANO ALVES 

MARQUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: STEFANO ROBERTO 

GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

16/04/2020 Hora: 11:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 

de março 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: 1010352-19.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010352-19.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VANDERLEI 

JOSE DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA RIBEIRO 

DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO POLO PASSIVO: OI 

BRASILTELECOM FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

8ª JEC Data: 16/04/2020 Hora: 11:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 3 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001382-30.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HERBERT MATTOS DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO CORREA (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 Audiência de Conciliação INTIMANDO: 

Nome: HERBERT MATTOS DE PAULA Endereço: RUA MANOEL RAMOS 

LINO, 471, COOPHAMIL, CUIABÁ - MT - CEP: 78028-080 CPF: 

002.425.421-58 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

EXEQUENTE, acima qualificada, para comparecer a Audiência de 

Conciliação Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

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

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 16/04/2020 Hora: 

12:00 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. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 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. CUIABÁ, 3 de março 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: 1010006-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IDEZON APARECIDO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENILDO NEVES DE SOUZA OAB - MT22020/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMBEV 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: 
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78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: IDEZON 

APARECIDO DOS SANTOS Endereço: AVENIDA GONÇALO ANTUNES DE 

BARROS, 1509, - LADO ÍMPAR, BELA VISTA, CUIABÁ - MT - CEP: 

78050-600 A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

na qualidade de parte requerente, para 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. 1010006-68.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

41.800,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DESPACHO: anexo 

AUTOR: IDEZON APARECIDO DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: ENILDO NEVES DE SOUZA REU: AMBEV S.A. CUIABÁ, 3 

de março 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: 1009928-74.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO 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)

 

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: EDIVALDO 

DOS SANTOS Endereço: AVENIDA AGRÍCOLA PAES DE BARROS, 1631, 

JOSÉ PINTO, CUIABÁ - MT - CEP: 78025-332 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. 1009928-74.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 

R$ 12.409,53 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Fornecimento de 

Energia Elétrica, Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: EDIVALDO DOS SANTOS 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAM BARBOSA DE MOURA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A CUIABÁ, 3 de março 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: 1009424-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PERSIO ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS OAB - MT9502-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SPE JARDIM CUIABA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT15629-O 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação das partes do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004168-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAITON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT8312-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação das partes do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003260-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MEIRE SOARES DA CRUZ LUGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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))

 

Procedo à intimação das partes do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003266-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HELENO DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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))
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Procedo à intimação das partes do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006164-17.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HERAK FRANCISCO XAVIER (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE EDUARDO DE AMORIM XAVIER OAB - MT16524-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação das partes do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010383-39.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA CRISTINA SILVERIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT10168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1010383-39.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCIA 

CRISTINA SILVERIO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANTONIO 

ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA 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: 16/04/2020 Hora: 12:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1020561-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELISA CAROLINE PEREIRA LOURENCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER RAMOS DA SILVA OAB - MT23304/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))

 

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: 1020564-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELISA CAROLINE PEREIRA LOURENCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER RAMOS DA SILVA OAB - MT23304/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))

 

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: 1003502-46.2020.8.11.0001

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:

ANA CAROLINA SILVA CAPILE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANIA REGINA MELO FORT OAB - MT4378-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para se manifestar acerca da petição.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010386-91.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HANDUS SILVA FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER JOSE MENEZES ALVES OAB - MT13379-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Mato Grosso, representado pela Procuradoria Geral do Estado 

do Mato Grosso (REU)

 

PROCESSO n. 1010386-91.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:HANDUS SILVA 

FREITAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KLEBER JOSE MENEZES 

ALVES POLO PASSIVO: Estado do Mato Grosso, representado pela 

Procuradoria Geral do Estado do 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: 8ª JEC Data: 16/04/2020 Hora: 12:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1008718-22.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA LEMES FOUTOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/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))

 

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: 1010409-37.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NAWALLY MINATI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA NOLETO ROCHA DO NASCIMENTO OAB - MT14851/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010409-37.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:NAWALLY 

MINATI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AMANDA NOLETO ROCHA DO 

NASCIMENTO 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: 16/04/2020 Hora: 12:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1002031-92.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ATLANTICO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIADNE CHRISTINI SILVA OAB - MT0015619A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA COSTA DE OLIVEIRA (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 Audiência de Conciliação INTIMANDO: 

Nome: CONDOMINIO RESIDENCIAL ATLANTICO Endereço: RUA 

PROFESSOR FLORIANO SIQUEIRA DE CARVALHO, BLC 03 QD 20, NOVO 

TERCEIRO, CUIABÁ - MT - CEP: 78028-301 CPF: 03.300.317/0001-31 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, acima 

qualificada, para comparecer a Audiência de Conciliação Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

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

instruções de acesso seguem abaixo descritas. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 16/04/2020 Hora: 12:20 

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. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 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. CUIABÁ, 3 de março 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: 1010423-21.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA ELOIZA SANTIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010423-21.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELISANGELA 

ELOIZA SANTIAGO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO HENRIQUE 

REGINATO 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: 8ª JEC Data: 16/04/2020 Hora: 14:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1010426-73.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA CRISTINA SILVERIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT10168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1010426-73.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCIA 

CRISTINA SILVERIO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANTONIO 

ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA 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: 16/04/2020 Hora: 14:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1002471-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA FOGACA DE ABREU GUZZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DAMACENO JUNIOR OAB - MT18098-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, CEJUSC. Lateral do 44º Batalhão., DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) 

Requerente: Nome: EDNA FOGACA DE ABREU GUZZI Endereço: AVENIDA 

DOUTOR HÉLIO RIBEIRO, 195, Edifício Mason El Dourado Apartamento 

1801, RESIDENCIAL PAIAGUÁS, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-250 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. decisão, vinculada disponível no Portal de 

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

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1002471-25.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 20.571,96 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, DIREITO DE IMAGEM, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES, CITAÇÃO, LIMINAR]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: EDNA FOGACA DE ABREU GUZZI 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE CARLOS DAMACENO JUNIOR 

REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO ADVERTÊNCIAS 

À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da 

ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o 

pedido do recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou 

Defensor Público para interpor Recurso Inominado. CUIABÁ, 27 de agosto 

de 2019. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

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

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

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

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

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 
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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: 1010434-50.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMEIRY CAPRIATA DE SOUZA AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO OAB - MT12548-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRANDE MOTOS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010434-50.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROSEMEIRY 

CAPRIATA DE SOUZA AZEVEDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO POLO PASSIVO: GRANDE 

MOTOS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS 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: 16/04/2020 

Hora: 14:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1010440-57.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RHAYANNE BRUNA DE LIMA ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENIVERSON ALVES BARBOSA OAB - MT28005/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REU)

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1010440-57.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RHAYANNE 

BRUNA DE LIMA ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ENIVERSON 

ALVES BARBOSA POLO PASSIVO: BANCO ITAUCARD 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: 

16/04/2020 Hora: 14:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 

de março 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: 1010441-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RHAYANNE BRUNA DE LIMA ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENIVERSON ALVES BARBOSA OAB - MT28005/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REU)

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1010441-42.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RHAYANNE 

BRUNA DE LIMA ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ENIVERSON 

ALVES BARBOSA POLO PASSIVO: BANCO ITAUCARD 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: 

16/04/2020 Hora: 14:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 

de março 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: 1002471-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA FOGACA DE ABREU GUZZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DAMACENO JUNIOR OAB - MT18098-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, CEJUSC. Lateral do 44º Batalhão., DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) 

Requerente: Nome: EDNA FOGACA DE ABREU GUZZI Endereço: AVENIDA 

DOUTOR HÉLIO RIBEIRO, 195, Edifício Mason El Dourado Apartamento 

1801, RESIDENCIAL PAIAGUÁS, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-250 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. decisão, vinculada disponível no Portal de 

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

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1002471-25.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 20.571,96 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, DIREITO DE IMAGEM, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES, CITAÇÃO, LIMINAR]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: EDNA FOGACA DE ABREU GUZZI 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE CARLOS DAMACENO JUNIOR 

REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO ADVERTÊNCIAS 

À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da 

ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o 

pedido do recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou 

Defensor Público para interpor Recurso Inominado. CUIABÁ, 27 de agosto 

de 2019. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

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

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

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

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

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002471-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA FOGACA DE ABREU GUZZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DAMACENO JUNIOR OAB - MT18098-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação das partes do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002390-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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STEPHANY DAIANY SILVA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA FERNANDES ADERALDO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação das partes do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010458-78.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO MONTEIRO DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA LUCIA SOUZA CESAR OAB - MT11491/O (ADVOGADO(A))

FERNANDO MARQUES E SILVA OAB - MT7731-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1010458-78.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:PAULO ROGERIO 

MONTEIRO DE LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDO 

MARQUES E SILVA, ROSANA LUCIA SOUZA CESAR 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: 16/04/2020 Hora: 14:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1010478-69.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA OLIVEIRA FERREIRA OAB - SP431987 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010478-69.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SUELI MOREIRA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELA OLIVEIRA 

FERREIRA POLO PASSIVO: OI MOVEL S.A. 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: 16/04/2020 Hora: 14:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1010489-98.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENIL MARQUES DA CONCEICAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

STEPHANO BENEVIDES DO CARMO (REU)

 

PROCESSO n. 1010489-98.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROSENIL 

MARQUES DA CONCEICAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARIA 

GREICE DA CONCEICAO POLO PASSIVO: STEPHANO BENEVIDES DO 

CARMO 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: 16/04/2020 Hora: 14:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1010496-90.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO DO COUTO VARGAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS RAFAEL DEMIAN GOMES DE CARVALHO OAB - MT10891-O 

(ADVOGADO(A))

BARBARA NASCIMENTO MOLINA OAB - MT25407/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (REU)

DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1010496-90.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DIOGO DO 

COUTO VARGAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BARBARA 

NASCIMENTO MOLINA, CARLOS RAFAEL DEMIAN GOMES DE CARVALHO 

POLO PASSIVO: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL 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: 

8ª JEC Data: 16/04/2020 Hora: 14:40 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1010497-75.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAIARA MORAES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNALDO GONCALVES AGUIAR OAB - MT23875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010497-75.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MAIARA 

MORAES GONCALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDNALDO 

GONCALVES AGUIAR POLO PASSIVO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO 

DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS 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: 16/04/2020 Hora: 14:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1010501-15.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON CABRAL DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010501-15.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ADILSON 

CABRAL DE MORAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RODRIGO 

BRANDÃO CORREA POLO PASSIVO: ENERGISA S/A 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: 16/04/2020 

Hora: 14:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 3 de março 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: 1002031-92.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ATLANTICO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIADNE CHRISTINI SILVA OAB - MT0015619A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA COSTA DE OLIVEIRA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 
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CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerido(a) Nome: DANIELA COSTA DE OLIVEIRA 

Endereço: CONDOMÍNIO VILA DA SERRA I, AVENIDA DOUTORA MARIA 

AUXILIADORA GRISSOLIA MENDES, S/N, NOVA CONQUISTA, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78056-908 Senhor(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. PROCESSO N. 1002031-92.2020.8.11.0001 VALOR 

DA CAUSA: R$ 9.128,12 ESPÉCIE: [Despesas Condominiais]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 16/04/2020 Hora: 

12:20 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. AUTOR: CONDOMINIO RESIDENCIAL 

ATLANTICO Advogado do(a) AUTOR: ARIADNE CHRISTINI SILVA - 

MT0015619A REQUERIDO(A): DANIELA COSTA DE OLIVEIRA 

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, 3 de março 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.

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental de Cuiabá

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 31936 Nr: 3228-89.2016.811.0082

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE 

VÁRZEA GRANDE - DAE, Eduardo Abelaria Vizotto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delci Baleeiro Junior - 

OAB:MT 18359

 Vistos.

 DEFIRO o pedido ministerial (fl. 133) e designo audiência de instrução para 

o dia 27.04.2020 às 14h30 (art. 394, §1º, inciso III, do CPP c/c art. 78 da 

Lei n. 9.099/95), quando, nos termos do artigo 81 da Lei dos Juizados 

Especiais, será oportunizada a apresentação de resposta à acusação. Em 

seguida, será ou não recebida a denúncia, momento em que, sendo 

possível, proceder-se-á a proposta de suspensão condicional do 

processo, conforme dispõe o artigo 89 da Lei n. 9.099/95, sem prejuízo da 

oferta de eventual proposta de transação penal, caso cabível.

Proceda-se a devida citação e intimação do denunciado EDUARDO 

ABELARIA VIZOTTO no endereço indicado à fl. 133 encaminhando cópia 

da presente denúncia, fazendo constar que deverá comparecer à 

audiência acompanhado de advogado e com suas testemunhas ou 

apresentar requerimento para intimação, no mínimo 05 (cinco) dias antes 

de sua realização (art. 78, §1º, da Lei n. 9.099/95).

Registre-se no mandado que o Oficial de Justiça deverá indagar e 

certificar se os acusados pretendem constituir advogado ou se o juiz deve 

nomear-lhes defensor, bem como as razões pelas quais não pretendem 

contratar defensor (itens 7.5.1.4 e 7.5.1.5, acrescentados pelo Provimento 

n. 30/2008-CGJ).

Caso o denunciado alegue hipossuficiência, nomeio, desde já, o Núcleo de 

Práticas Jurídicas da Faculdade Cândido Rondon para patrocinar a defesa 

do réu, devendo a secretaria providenciar a intimação da defesa nomeada 

para comparecer à audiência designada.

Junte-se aos autos às certidões de praxe.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Às providências.

Ademais, quanto a autora do fato DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 

DE VÁRZEA GRANDE – DAE aguarde-se em arquivo provisório o fim dos 

prazos estabelecidos em audiência (fl. 111).

Decorrido o prazo, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 35469 Nr: 2332-12.2017.811.0082

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eloi Vitório Marchett

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Patricia Carliene Barros 

Giacomolli - OAB:OAB13739/MT, Roberto Cesar da Silva - 

OAB:MT11994

 VISTOS.

 Designo audiência preliminar nos moldes do artigo 72 da Lei 9099/95, para 

o dia 23 de abril de 2020, às 15:00h.

 Atento aos princípios instituídos em sede de Juizados Especiais, em 

especial aos de informalidade, simplicidade e de economia processual, 

intime-se o autor do fato preferencialmente, por intermédio de seu número 

de telefone e, alternativamente, por meio de seus advogados, constantes 

neste procedimento criminal às fls. 216/217.

 Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se.

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010149-57.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIDA CRISTIANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO TEIXEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT27452/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010149-57.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELIDA 

CRISTIANA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ADRIANO 

TEIXEIRA DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 
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comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 07/05/2020 Hora: 

14:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . 2 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1007228-62.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO PRAISNER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ Ante o exposto, defere-se o pedido de tutela provisória para 

determinar ao requerido que, no prazo de 15 dias, promova a suspensão 

da cobrança de contribuição previdenciária sobre adicional noturno pagos 

à parte autora, até ulterior deliberação deste juízo, sob pena de imposição 

de multa. Dispenso a audiência de conciliação, com amparo no Enunciado 

n.º 1[2], aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos Juizados Especiais. 

Cite(m)-se o(s) requerido(s), com as advertências legais, especialmente 

para apresentar(em) a documentação de que disponha(m) para 

esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009 e, 

querendo, contestar, no prazo de 30 (trinta) dias. Apresentada 

contestação, intime-se a parte autora para, querendo, impugnar no prazo 

de 15 (quinze) dias. Após, conclusos para sentença. Intimem-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

SilvaJuíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010166-93.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO CESAR CORREA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010166-93.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MAURO CESAR 

CORREA DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS OLIVEIRA 

BERNARDINO SILVA 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: 07/05/2020 Hora: 

14:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . 3 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1007218-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS FRANCISCON PREZOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“Ante o exposto, defere-se o pedido de tutela provisória para 

determinar ao requerido que, no prazo de 15 dias, promova a suspensão 

da cobrança de contribuição previdenciária sobre adicional noturno pagos 

à parte autora, até ulterior deliberação deste juízo, sob pena de imposição 

de multa. Dispenso a audiência de conciliação, com amparo no Enunciado 

n.º 1[2], aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos Juizados Especiais. 

Cite(m)-se o(s) requerido(s), com as advertências legais, especialmente 

para apresentar(em) a documentação de que disponha(m) para 

esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009 e, 

querendo, contestar, no prazo de 30 (trinta) dias. Apresentada 

contestação, intime-se a parte autora para, querendo, impugnar no prazo 

de 15 (quinze) dias. Após, conclusos para sentença. Intimem-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. 

Juíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004874-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SANTIAGO ROZENDO SANCHES E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ Ante o exposto, defere-se o pedido de tutela provisória para 

determinar ao requerido que, no prazo de 15 dias, promova a suspensão 

da cobrança de contribuição previdenciária sobre adicional noturno pagos 

à parte autora, até ulterior deliberação deste juízo, sob pena de imposição 

de multa. Dispenso a audiência de conciliação, com amparo no Enunciado 

n.º 1[2], aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos Juizados Especiais. 

Cite(m)-se o(s) requerido(s), com as advertências legais, especialmente 

para apresentar(em) a documentação de que disponha(m) para 

esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009 e, 

querendo, contestar, no prazo de 30 (trinta) dias. Apresentada 

contestação, intime-se a parte autora para, querendo, impugnar no prazo 

de 15 (quinze) dias. Após, conclusos para sentença. Intimem-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. 

Juíza de Direito”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004174-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE DAMASCENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ Ante o exposto, defere-se o pedido de tutela provisória para 

determinar ao requerido que, no prazo de 15 dias, promova a suspensão 

da cobrança de contribuição previdenciária sobre adicional noturno pagos 

à parte autora, até ulterior deliberação deste juízo, sob pena de imposição 

de multa. Dispenso a audiência de conciliação, com amparo no Enunciado 

n.º 1[2], aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos Juizados Especiais. 

Cite(m)-se o(s) requerido(s), com as advertências legais, especialmente 

para apresentar(em) a documentação de que disponha(m) para 

esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009 e, 

querendo, contestar, no prazo de 30 (trinta) dias. Apresentada 

contestação, intime-se a parte autora para, querendo, impugnar no prazo 

de 15 (quinze) dias. Após, conclusos para sentença. Intimem-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. 

Juíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 
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TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010178-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TANEA HENRIQUE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010178-10.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:TANEA 

HENRIQUE DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIANO 

ALVES ZANARDO POLO PASSIVO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - 

MTPREV e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 07/05/2020 

Hora: 15:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . 3 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005105-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO DERMEVAL ARAVECHIA DE RESENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ Ante o exposto, defere-se o pedido de tutela provisória para 

determinar ao requerido que, no prazo de 15 dias, promova a suspensão 

da cobrança de contribuição previdenciária sobre cargo comissionado 

pagos à parte autora, até ulterior deliberação deste juízo, sob pena de 

imposição de multa. Dispenso a audiência de conciliação, com amparo no 

Enunciado n.º 1[2], aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos Juizados 

Especiais. Cite(m)-se o(s) requerido(s), com as advertências legais, 

especialmente para apresentar(em) a documentação de que disponha(m) 

para esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009 

e, querendo, contestar, no prazo de 30 (trinta) dias. Apresentada 

contestação, intime-se a parte autora para, querendo, impugnar no prazo 

de 15 (quinze) dias. Após, conclusos para sentença. Intimem-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. 

Juíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004304-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RICHARD DAMASCENO FERREIRA LAGE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ Ante o exposto, defere-se o pedido de tutela provisória para 

determinar ao requerido que, no prazo de 15 dias, promova a suspensão 

da cobrança de contribuição previdenciária sobre adicional noturno pagos 

à parte autora, até ulterior deliberação deste juízo, sob pena de imposição 

de multa. Dispenso a audiência de conciliação, com amparo no Enunciado 

n.º 1[2], aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos Juizados 

Especiais.Cite(m)-se o(s) requerido(s), com as advertências legais, 

especialmente para apresentar(em) a documentação de que disponha(m) 

para esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009 

e, querendo, contestar, no prazo de 30 (trinta) dias. Apresentada 

contestação, intime-se a parte autora para, querendo, impugnar no prazo 

de 15 (quinze) dias.Após, conclusos para sentença. Intimem-se.Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. 

Juíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006582-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILEI CESAR DOMINGOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KETELIN SANTIAGO COLETA OAB - MT21563/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ Ante o exposto, defere-se o pedido de tutela provisória para 

determinar ao requerido que, no prazo de 15 dias, promova a suspensão 

da cobrança de contribuição previdenciária sobre adicional noturno pagos 

à parte autora, até ulterior deliberação deste juízo, sob pena de imposição 

de multa. Dispenso a audiência de conciliação, com amparo no Enunciado 

n.º 1[2], aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos Juizados Especiais. 

Cite(m)-se o(s) requerido(s), com as advertências legais, especialmente 

para apresentar(em) a documentação de que disponha(m) para 

esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009 e, 

querendo, contestar, no prazo de 30 (trinta) dias. Apresentada 

contestação, intime-se a parte autora para, querendo, impugnar no prazo 

de 15 (quinze) dias. Após, conclusos para sentença. Intimem-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. 

Juíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006535-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO TOBIAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KETELIN SANTIAGO COLETA OAB - MT21563/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ Ante o exposto, defere-se o pedido de tutela provisória para 

determinar ao requerido que, no prazo de 15 dias, promova a suspensão 

da cobrança de contribuição previdenciária sobre adicional noturno pagos 

à parte autora, até ulterior deliberação deste juízo, sob pena de imposição 

de multa. Dispenso a audiência de conciliação, com amparo no Enunciado 

n.º 1[2], aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos Juizados Especiais. 

Cite(m)-se o(s) requerido(s), com as advertências legais, especialmente 

para apresentar(em) a documentação de que disponha(m) para 

esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009 e, 

querendo, contestar, no prazo de 30 (trinta) dias. Apresentada 

contestação, intime-se a parte autora para, querendo, impugnar no prazo 

de 15 (quinze) dias. Após, conclusos para sentença. Intimem-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. 

Juíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010597-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO JORGE DA CONCEICAO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 23/04/2020 Hora: 16:40 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do 

despacho/decisão: “(...) Vistos, etc. Recebe-se a emenda à inicial. 

Designe-se audiência de conciliação. Cite-se e intime-se o Reclamado para 

trazer aos autos documentos de que disponha para o esclarecimento da 

causa, nos termos do art. 9º da Lei 12.153/2009. Cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza 

de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009704-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX ANTONIO DIAS RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX MALHEIROS DE LIMA OAB - MT14418/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 16/04/2020 Hora: 14:50 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do 

despacho/decisão: “(...) Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela 

provisória. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se o requerido, com 

as advertências legais, especialmente para apresentar a documentação 

de que disponha para esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º 

da Lei 12.153/2009. Intime-se.Cuiabá, data registrada no sistema.Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010210-15.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FÁBIO LUIZ CARDOSO PINTO (AUTOR)

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:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1010210-15.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FÁBIO LUIZ 

CARDOSO PINTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAQUIM LISBOA 

NETO, LEIDIANE COSTA DA SILVA LISBOA 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: 07/05/2020 

Hora: 15:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . 3 de março 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: 1010226-66.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FÁBIO LUIZ CARDOSO PINTO (AUTOR)

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:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1010226-66.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FÁBIO LUIZ 

CARDOSO PINTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAQUIM LISBOA 

NETO, LEIDIANE COSTA DA SILVA LISBOA 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: 07/05/2020 

Hora: 15:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . 3 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007058-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA SOARES VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL OAB - MT17566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 3 de março de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010267-33.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIELA MEDEIROS RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAUROZAN CARDOSO SILVA OAB - MT18725-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

 

PROCESSO n. 1010267-33.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GRAZIELA 

MEDEIROS RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MAUROZAN 

CARDOSO SILVA POLO PASSIVO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - 

MTPREV FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 07/05/2020 

Hora: 15:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . 3 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001672-79.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINO XAVIER DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT13946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 3 de março de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000424-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLINE CARLA DIAS ESTRAL (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAELA MEIRELES MAIOLINO OAB - MT17501/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 3 de março de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010003-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO PROCORIO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 30/04/2020 Hora: 14:10 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do 

despacho/decisão: “(...) Vistos, etc. Recebe-se a emenda à inicial. 

Designe-se audiência de conciliação. Cite-se e intime-se o Reclamado para 

trazer aos autos documentos de que disponha para o esclarecimento da 

causa, nos termos do art. 9º da Lei 12.153/2009. Cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza 

de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002251-09.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO DA SILVA JUNIOR (AUTOR(A))

CICERO ROGERIO HENRIQUE LALUCE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT13033-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 3 de março de 2020

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002251-09.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO DA SILVA JUNIOR (AUTOR(A))

CICERO ROGERIO HENRIQUE LALUCE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT13033-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 3 de março de 2020

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003582-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON PEREIRA RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO PEREIRA RIBEIRO OAB - MT0017919A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 07/05/2020 Hora: 15:30 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do 

despacho/decisão: “(...) Ante o exposto, por ora, INDEFERE-SE o pedido 

de tutela de urgência. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se com as 

advertências legais, especialmente para a parte requerida 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 

”. 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: 1005283-06.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL AVELINO DA SILVA MENEZES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

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.Trata-se de ação de cobrança com pedido de tutela 

de urgência.Indefere-se o pedido de tutela urgência de exibição de 

documento em razão da sua dispensabilidade face ao disposto no artigo 

9º da Lei 12.153/09. Aguarde-se em secretaria até a realização da 

audiência de conciliação.Intime-se.Cuiabá, data registrada no 

sistema.Gabriela Carina Kanul de Albuquerque e SilvaJuíza 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1020391-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TACIANA ATHAYDE FIRMIANO BRIANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO OAB - MT11099-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

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:“ Ante o exposto, defere-se o pedido de tutela provisória para 

determinar ao requerido que, no prazo de 15 dias, promova a suspensão 

da cobrança de contribuição previdenciária sobre adicional de 

insalubridade, férias pagos à parte autora, até ulterior deliberação deste 

juízo, sob pena de imposição de multa. Dispenso a audiência de 

conciliação, com amparo no Enunciado n.º 1[2] , aprovado no XIII Encontro 

dos Juízes dos Juizados Especiais. Após, conclusos para sentença. 

Intimem-se.Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 
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Albuquerque e Silva. Juíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005343-76.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RUBIRSON CAMARGO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

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.Trata-se de ação de cobrança com pedido de tutela 

de urgência.Indefere-se o pedido de tutela urgência de exibição de 

documento em razão da sua dispensabilidade face ao disposto no artigo 

9º da Lei 12.153/09. Aguarde-se em secretaria até a realização da 

audiência de conciliação.Intime-se.Cuiabá, data registrada no 

sistema.Gabriela Carina Kanul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1019791-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO NONATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELVE LUCAS BARBOSA CUBAS OAB - DF44231 (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: 07/05/2020 Hora: 15:40 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do 

despacho/decisão: “(...) Ante o exposto, defere-se o pedido de tutela 

provisória para determinar que o requerido proceda a realização de 

exames complementares com o material colhido, no prazo de 30 (trinta) 

dias, bem como promova a prática dos atos subsequentes observando-se 

os ditames da Lei 7.692/02, sob pena de multa diária que fixo em R$ 

500,00 (quinhentos reais), até o limite do R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

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. Notifique-se ao Secretário de Estado de Segurança 

Pública e ao servidor público responsável pela Diretoria Metropolitana de 

Medicina Legal para que determinem, de imediato, no âmbito das 

respectivas competências, a adoção das providências necessárias ao 

integral cumprimento da presente ordem judicial. Intime-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza 

de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034323-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON UCHIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR DO AMARAL ALMEIDA MADRUGA OAB - DF25653 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE 

PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TELMA PEREIRA DE ARAUJO OAB - DF30513 (ADVOGADO(A))

DANIEL BARBOSA SANTOS OAB - DF13147 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 3 de março de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005305-64.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KASSIA LARISSA DA MOTTA MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

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.Trata-se de ação de cobrança com pedido de tutela 

de urgência.Indefere-se o pedido de tutela urgência de exibição de 

documento em razão da sua dispensabilidade face ao disposto no artigo 

9º da Lei 12.153/09. Aguarde-se em secretaria até a realização da 

audiência de conciliação.Intime-se.Cuiabá, data registrada no 

sistema.Gabriela Carina Kanul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005518-70.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUEDER BATISTA DANTAS GABRIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

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.Trata-se de ação de cobrança com pedido de tutela 

de urgência.Indefere-se o pedido de tutela urgência de exibição de 

documento em razão da sua dispensabilidade face ao disposto no artigo 

9º da Lei 12.153/09. Aguarde-se em secretaria até a realização da 

audiência de conciliação.Intime-se.Cuiabá, data registrada no 

sistema.Gabriela Carina Kanul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005375-81.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO GONCALVES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

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.Trata-se de ação de cobrança com pedido de tutela 
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de urgência.Indefere-se o pedido de tutela urgência de exibição de 

documento em razão da sua dispensabilidade face ao disposto no artigo 

9º da Lei 12.153/09. Aguarde-se em secretaria até a realização da 

audiência de conciliação.Intime-se.Cuiabá, data registrada no 

sistema.Gabriela Carina Kanul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito””. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005618-25.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDES LOPES QUADRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

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.Trata-se de ação de cobrança com pedido de tutela 

de urgência.Indefere-se o pedido de tutela urgência de exibição de 

documento em razão da sua dispensabilidade face ao disposto no artigo 

9º da Lei 12.153/09. Aguarde-se em secretaria até a realização da 

audiência de conciliação.Intime-se.Cuiabá, data registrada no 

sistema.Gabriela Carina Kanul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” ”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005503-04.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDEGLAYBE FRANCISCO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

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.Trata-se de ação de cobrança com pedido de tutela 

de urgência.Indefere-se o pedido de tutela urgência de exibição de 

documento em razão da sua dispensabilidade face ao disposto no artigo 

9º da Lei 12.153/09. Aguarde-se em secretaria até a realização da 

audiência de conciliação.Intime-se.Cuiabá, data registrada no 

sistema.Gabriela Carina Kanul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito””. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005505-71.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NOEL VIRGILIO FERREIRA DA SILVA (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)

 

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.Trata-se de ação de cobrança com pedido de tutela 

de urgência.Indefere-se o pedido de tutela urgência de exibição de 

documento em razão da sua dispensabilidade face ao disposto no artigo 

9º da Lei 12.153/09. Aguarde-se em secretaria até a realização da 

audiência de conciliação.Intime-se.Cuiabá, data registrada no 

sistema.Gabriela Carina Kanul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito””. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005628-69.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN FERREIRA DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

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.Trata-se de ação de cobrança com pedido de tutela 

de urgência.Indefere-se o pedido de tutela urgência de exibição de 

documento em razão da sua dispensabilidade face ao disposto no artigo 

9º da Lei 12.153/09. Aguarde-se em secretaria até a realização da 

audiência de conciliação.Intime-se.Cuiabá, data registrada no 

sistema.Gabriela Carina Kanul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” ”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005675-43.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR MATHEUS FRANCK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

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.Trata-se de ação de cobrança com pedido de tutela 

de urgência.Indefere-se o pedido de tutela urgência de exibição de 

documento em razão da sua dispensabilidade face ao disposto no artigo 

9º da Lei 12.153/09. Aguarde-se em secretaria até a realização da 

audiência de conciliação.Intime-se.Cuiabá, data registrada no 

sistema.Gabriela Carina Kanul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” ”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005660-74.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

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.Trata-se de ação de cobrança com pedido de tutela 

de urgência.Indefere-se o pedido de tutela urgência de exibição de 

documento em razão da sua dispensabilidade face ao disposto no artigo 

9º da Lei 12.153/09. Aguarde-se em secretaria até a realização da 

audiência de conciliação.Intime-se.Cuiabá, data registrada no 
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sistema.Gabriela Carina Kanul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” ”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005514-33.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER VILALBA BUQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

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.Trata-se de ação de cobrança com pedido de tutela 

de urgência.Indefere-se o pedido de tutela urgência de exibição de 

documento em razão da sua dispensabilidade face ao disposto no artigo 

9º da Lei 12.153/09. Aguarde-se em secretaria até a realização da 

audiência de conciliação.Intime-se.Cuiabá, data registrada no 

sistema.Gabriela Carina Kanul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” ”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017066-29.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO FERREIRA 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:

SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DE CUIABÁ (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REU)

MUNICIPIO DE CUIABA (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: 07/05/2020 Hora: 15:50 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do 

despacho/decisão: “(...) Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela 

provisória. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se o requerido, com 

as advertências legais, especialmente para apresentar a documentação 

de que disponha para esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º 

da Lei 12.153/2009. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito”. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005700-56.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO KANEYOSHI HUKUHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

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.Trata-se de ação de cobrança com pedido de tutela 

de urgência.Indefere-se o pedido de tutela urgência de exibição de 

documento em razão da sua dispensabilidade face ao disposto no artigo 

9º da Lei 12.153/09. Aguarde-se em secretaria até a realização da 

audiência de conciliação.Intime-se.Cuiabá, data registrada no 

sistema.Gabriela Carina Kanul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito””. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005740-38.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ZAGO CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

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.Trata-se de ação de cobrança com pedido de tutela 

de urgência.Indefere-se o pedido de tutela urgência de exibição de 

documento em razão da sua dispensabilidade face ao disposto no artigo 

9º da Lei 12.153/09. Aguarde-se em secretaria até a realização da 

audiência de conciliação.Intime-se.Cuiabá, data registrada no 

sistema.Gabriela Carina Kanul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” ”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004938-40.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EURICO ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

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.Trata-se de ação de cobrança com pedido de tutela 

de urgência.Indefere-se o pedido de tutela urgência de exibição de 

documento em razão da sua dispensabilidade face ao disposto no artigo 

9º da Lei 12.153/09. Aguarde-se em secretaria até a realização da 

audiência de conciliação.Intime-se.Cuiabá, data registrada no 

sistema.Gabriela Carina Kanul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito””. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005646-90.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ROSA PAULO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

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.Trata-se de ação de cobrança com pedido de tutela 

de urgência.Indefere-se o pedido de tutela urgência de exibição de 

documento em razão da sua dispensabilidade face ao disposto no artigo 
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9º da Lei 12.153/09. Aguarde-se em secretaria até a realização da 

audiência de conciliação.Intime-se.Cuiabá, data registrada no 

sistema.Gabriela Carina Kanul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” ”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005905-85.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEYTON DORILEO ROSA DE BARROS (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)

 

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.Trata-se de ação de cobrança com pedido de tutela 

de urgência.Indefere-se o pedido de tutela urgência de exibição de 

documento em razão da sua dispensabilidade face ao disposto no artigo 

9º da Lei 12.153/09. Aguarde-se em secretaria até a realização da 

audiência de conciliação.Intime-se.Cuiabá, data registrada no 

sistema.Gabriela Carina Kanul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito””. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005891-04.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEVI LOPES DOS SANTOS (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)

 

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.Trata-se de ação de cobrança com pedido de tutela 

de urgência.Indefere-se o pedido de tutela urgência de exibição de 

documento em razão da sua dispensabilidade face ao disposto no artigo 

9º da Lei 12.153/09. Aguarde-se em secretaria até a realização da 

audiência de conciliação.Intime-se.Cuiabá, data registrada no 

sistema.Gabriela Carina Kanul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” ”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005922-24.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA LUCAS BOA SORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

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.Trata-se de ação de cobrança com pedido de tutela 

de urgência.Indefere-se o pedido de tutela urgência de exibição de 

documento em razão da sua dispensabilidade face ao disposto no artigo 

9º da Lei 12.153/09. Aguarde-se em secretaria até a realização da 

audiência de conciliação.Intime-se.Cuiabá, data registrada no 

sistema.Gabriela Carina Kanul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” ”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1047404-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MHAYANNE ESCOBAR BUENO BELTRAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT13033-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REU)

 

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.A parte autora expressa seu desinteresse na 

audiência de conciliação.É cediço que a audiência de conciliação é ato 

processual estabelecido por força de lei (leis 9.099/95 e 12.153/2009) e 

estabelece o termo da contestação, razão pela qual só pode ser 

dispensada em hipóteses excepcionais e justificadamente, o que não se 

visualiza no presente feito.Ante o exposto, indefere-se o pedido de 

dispensa da audiência.Aguarde-se em secretaria até a realização da 

audiência de conciliação.Após, conclusos.Cuiabá, data registrada no 

sistema.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza 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.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0505415-96.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEIZA LUZIA DA SILVA PAIXAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIANARU DA SILVA PAIXAO OAB - MT10105-O (ADVOGADO(A))

MARAIZA DA SILVA PAIXAO OAB - MT11501-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: 

0505415-96.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: LEIZA LUZIA DA SILVA PAIXAO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora para cumprir o determinado no id. 17108958, no prazo de 15 dias, 

sob pena de arquivamento. Após, concluso. Cumpra-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: 1001632-68.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANNA JACKELINE TRAGE LANZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Andréa Karine Trage Belizário OAB - MT9106-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001632-68.2017.8.11.0001 REQUERENTE: ANNA JACKELINE TRAGE 

LANZA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, CUIABÁ PREFEITURA 

MUNICIPAL Vistos, etc. Intime-se a parte autora para cumprir o 

determinado no id. 13373150, no prazo de 15 dias, sob pena de 

arquivamento. Após, concluso. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009754-13.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

MIGUELINA PEDROSA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS PAULO DA COSTA SILVA OAB - MT19201-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1009754-13.2018.8.11.0041 REQUERENTE: MIGUELINA PEDROSA DE LIMA 

REQUERIDO: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte autora para cumprir o determinado 

no id. 17174112, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção. Após, 

concluso. Cumpra-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: 1044991-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARY ALVES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA OAB - MT20683-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1044991-11.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ARY ALVES DE ALMEIDA REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte autora para 

cumprir o determinado no id. 22965329, no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção. Após, concluso. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000558-08.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR DOS SANTOS (REQUERENTE)

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: 

1000558-08.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JAIR DOS SANTOS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Considerando o 

tempo decorrido, intime-se a parte autora para se manifestar quanto ao 

cumprimento da liminar ou para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021415-52.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO GODOY (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL FERNANDES TEIXEIRA OAB - MT36891-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1021415-52.2019.8.11.0041 AUTOR(A): PEDRO GODOY REU: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Intime-se a parte autora para cumprir o determinado no id. 20432737, 

no prazo de 15 dias, sob pena de extinção. 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: 0504802-76.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PAES DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTH AIARDES OAB - MT15463-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MARIA DE LOURDES RIBEIRO OAB - MT11646-O (ADVOGADO(A))

HOSPITAL DE OLHOS DE CUIABA LTDA - EPP (CUSTOS LEGIS)

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: 

0504802-76.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: JOSE PAES DE LIMA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora para se manifestar quanto ao cumprimento da sentença ou para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005943-97.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIDYMAR DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

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.Trata-se de ação de cobrança com pedido de tutela 

de urgência.Indefere-se o pedido de tutela urgência de exibição de 

documento em razão da sua dispensabilidade face ao disposto no artigo 

9º da Lei 12.153/09. Aguarde-se em secretaria até a realização da 

audiência de conciliação.Intime-se.Cuiabá, data registrada no 

sistema.Gabriela Carina Kanul de Albuquerque e SilvaJuíza 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.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1042840-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENELSE FATIMA SILVA E COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS PINHEIRO DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT24099/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: 

1042840-72.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ENELSE FATIMA SILVA E 

COSTA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a 

parte autora para cumprir o determinado no id. 17048136, no prazo de 15 

dias, sob pena de extinção. Após, concluso. Cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025053-93.2019.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO ADOLFO ALMEIDA ANTONELLI OAB - MT10042/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

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.Dispensa-se a audiência de conciliação, com 

amparo no Enunciado n.º 1[1], aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos 

Juizados Especiais.Após, conclusos para sentença. Intimem-se.Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010477-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO CESAR GITIRANA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

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: 07/05/2020 Hora: 16:00 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do 

despacho/decisão: “(...) Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela 

provisória. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se o(s) requerido(s), 

com as advertências legais, especialmente para apresentar(em) a 

documentação de que disponha(m) para esclarecimento da causa, nos 

termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009. Intime-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito 

”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015395-50.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO BRAVO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REBECA NOVAES AGUIAR OAB - DF25570 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

Fabiano Pereira da Silva (TERCEIRO INTERESSADO)

JESSICA BAQUI DA SILVA OAB - DF51420 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1015395-50.2016.8.11.0041 AUTOR(A): RICARDO BRAVO REU: ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de ação anulatória de decisão 

administrativa que determinou a exclusão do autor do certame, cuja 

decisão foi proferida pela comissão de concurso público de provas e 

títulos para outorga das delegações de notas e de registro do foro 

extrajudicial do Estado do Mato Grosso. Os autos foram encaminhados 

para este Juizado após decisão declinatória proferida pelo juízo da 5ª 

Vara Especializada da Fazenda Pública. No entanto, verifica-se que há 

pedido de habilitação de assistente simples formulado por Fabiano Pereira 

da Silva, antes da decisão declinatória de competência, sem que 

houvesse sua apreciação. Vê-se que o juízo originário tomou 

conhecimento do pedido de assistência em razão do despacho de ID 

14385071, proferido nos seguintes termos: Vistos, etc. O Sr. Fabiano 

Pereira da Silva aviou petição aos autos requerendo o seu ingresso na 

demanda como assistente simples, sob o fundamento de que, no caso de 

eventual procedência da ação, acarretará em prejuízo à sua classificação 

no certame, bem como alega que já houve coisa julgada em relação ao 

pedido do Autor (ID nº 13057365), contudo não acostou quaisquer 

documentos que comprovem o alegado. À vista disso, determino a 

intimação pessoal do Sr. Fabiano Pereira da Silva para, no prazo de 05 

(cinco) dias, acostar documentos que comprovem todo o alegado em sua 

petição. Após o decurso do prazo, em consonância ao princípio da não 

surpresa previsto no art. 9º e 10 do CPC/2015, intimem-se as partes 

Requerente e Requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifestarem sobre o pedido de assistência simples acima mencionado (ID 

nº 13057365). Posteriormente, voltem-me os autos conclusos para 

análise. Intimem-se. Cumpra-se, com urgência, inclusive por oficial 

plantonista. Cuiabá/MT, 26 de julho de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO” Extrai-se que, após o supracitado despacho, o candidato 

a assistente apresentou a petição e documentos de IDs. 

14571891/subsequentes. Em ato contínuo, e em cumprimento ao despacho 

suso mencionado, consta petição do Estado de Mato Grosso (id. 1462034) 

manifestando anuência ao pedido de assistência simples. Contudo, após a 

juntada das referidas petições, foi proferida a decisão declinatória para o 

juizado especial sem apreciação do pedido de intervenção de terceiro. 

Registra-se, por oportuno, que, posteriormente, com os autos já neste 

Juizado, sobreveio pedido de habilitação de assistência de outros 

candidatos (id. 29061146). É cediço que no sistema dos Juizados 

Especiais não é admitida intervenção de terceiros, de modo que a 

admissão de assistente naturalmente impõe consequências processuais. 

Ao que consta do andamento processual, o requerente à assistente não 

chegou a ser intimado da decisão declinatória haja vista que não integra a 

lide, embora tenha a expectativa de fazê-lo. Nesse contexto, 

considerando a relatada situação fática na qual pende de decisão os 

pedidos de assistência, o que se acredita tratar-se de mero erro material 

uma vez que o próprio despacho do MMº Juiz de Direito da Vara 

Fazendária ordenou a conclusão para análise desse pedido, determina-se 

a restituição dos autos ao juízo fazendário de origem, com as anotações 

de praxe. Intime-se. Cumpra-se, com urgência, independentemente do 

decurso do prazo recursal. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013017-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO HENRIQUE CHRISTONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

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.Chama-se o feito à ordem a fim de revogar o 

despacho do id. 25781832. Intime-se a parte autora para apresentar 

documentos pessoais legíveis, no prazo de 15 (quinze) dias.Cumprido o 

determinado, designe-se audiência de conciliação.Cite-se e intime-se o 

Reclamado para trazer aos autos documentos de que disponha para o 

esclarecimento da causa, nos termos do art. 9º da Lei 12.153/2009. 

Cumpra-se.Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva. Juíza de Direito”. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002740-98.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL MARTINS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 
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1002740-98.2018.8.11.0001 REQUERENTE: JOEL MARTINS DOS SANTOS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE CUIABÁ Vistos, 

etc. Foi deferida ordem liminar para determinar aos requeridos que 

submetam a parte autora, ao procedimento de "(...) implante de 

marcapasso cardíaco multi-sitio transvenoso", conforme prescrição 

médica. (ID 20240697). A parte autora informou o descumprimento da 

ordem e requer o bloqueio de valores. Antecedendo a apreciação do 

pedido de constrição, determino a intimação: 01) do servidor que estiver 

no exercício do seu cargo na Central de Regulação Estadual e o Gestor 

Municipal de Saúde para efetivarem, no prazo máximo de 03 (três) dias, o 

cumprimento da ordem (cópia anexa), podendo enviar as informações por 

e-mail (cba.jefazenda@tjmt.jus.br). 02) dos requeridos para, no prazo de 

03 (três) dias, informarem todas as providências administrativas adotadas 

para cumprimento da ordem, sob pena de bloqueio do valor necessário 

para a realização do procedimento, ou ainda, informem o último fornecedor 

contratado, por licitação ou compra direta, e o valor firmado para a 

contratualização do procedimento pleiteado, conforme o Enunciado 53 - 

aprovado na Segunda Jornada de Direito da Saúde - CNJ: “53 – Saúde 

Pública - Mesmo quando já efetuado o bloqueio de numerário por ordem 

judicial, pelo princípio da economicidade, deve ser facultada a aquisição 

imediata do produto por instituição pública ou privada vinculada ao SUS, 

observado o preço máximo de venda ao governo – PMVG, estabelecido 

pela CMED” – sem destaque no original. 03) da parte autora para juntar 03 

(três) orçamentos do procedimento pleiteado sendo que, o de menor valor 

deve estar com os custos pormenorizados do procedimento, devendo 

discriminar quais são as medicações, taxa do centro cirúrgico, materiais, 

equipamentos e exames e todos os outros gastos porventura cobrados, 

de forma que seja especificado o valor de cada item, no prazo de 10 (dez) 

dias. Embora já tenham sido enviados os documentos dos autos, 

determino que faça acompanhar o mandado cópia dos documentos 

médicos, da decisão judicial e dos documentos pessoais da parte autora. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002857-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE RENATO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 07/05/2020 Hora: 16:10 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do 

despacho/decisão: “(...) Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela 

provisória. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se o(s) requerido(s), 

com as advertências legais, especialmente para apresentar(em) a 

documentação de que disponha(m) para esclarecimento da causa, nos 

termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009. Intime-se.Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito 

”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005216-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL ROGERIO GUALDA SANCHES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 07/05/2020 Hora: 16:20 Tipo: Conciliação juizado 

Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

12/11/2019 Hora: 09:20 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão: “(...) Ante o 

exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela provisória. Cite-se o(s) 

requerido(s), com as advertências legais, especialmente para 

apresentar(em) a documentação de que disponha(m) para esclarecimento 

da causa, nos termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009. Intime-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. 

Juíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017267-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IURY ALENCASTRO LOPES (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:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 07/05/2020 Hora: 16:30 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do 

despacho/decisão: “(...) Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela 

provisória. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se o requerido, com 

as advertências legais, especialmente para apresentar a documentação 

de que disponha para esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º 

da Lei 12.153/2009. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva.Juíza de Direito”. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017069-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANDNA VERONICA DOS SANTOS (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:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 07/05/2020 Hora: 16:40 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do 

despacho/decisão: “(...)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 ”. 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: 1017063-74.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA VITO DOS SANTOS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA CRISANTO DE SOUZA GOMES OAB - MT13870-O 

(ADVOGADO(A))

CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORÉ OAB - MT21436-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 07/05/2020 Hora: 16:50 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do 

despacho/decisão: “(...) Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela 

provisória. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se o requerido, com 

as advertências legais, especialmente para apresentar a documentação 

de que disponha para esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º 

da Lei 12.153/2009. Intime-se.Cuiabá, data registrada no sistema.Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017266-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GRASIELE DA CRUZ RAMOS FARIAS (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:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 12/05/2020 Hora: 14:50 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do 

despacho/decisão: “(...) Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela 

provisória. Designe-se audiência de conciliação.Cite-se o requerido, com 

as advertências legais, especialmente para apresentar a documentação 

de que disponha para esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º 

da Lei 12.153/2009. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito”. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017061-07.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE ALVES DE OLIVEIRA DOS SANTOS (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:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (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: 14/05/2020 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; bem como para ciência do 

despacho/decisão: “(...) Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela 

provisória. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se o requerido, com 

as advertências legais, especialmente para apresentar a documentação 

de que disponha para esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º 

da Lei 12.153/2009. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003531-93.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PINTO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - 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 DECISÃO Processo: 

1003531-93.2020.8.11.0002. AUTOR(A): ANTONIO PINTO DE OLIVEIRA 

REU: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT 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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1009303-40.2020.8.11.0001

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

DIEFERSON FERREIRA NUNES OAB - MT23861/O (ADVOGADO(A))

LIDIA JESUS DA SILVA SOARES OAB - 767.946.528-20 

(REPRESENTANTE)

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 DECISÃO Numero do Processo: 

1009303-40.2020.8.11.0001 REPRESENTANTE: LIDIA JESUS DA SILVA 

SOARES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Considerando a decisão proferida pela Primeira Seção do Superior 
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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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005591-58.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEDUINA FERREIRA DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

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: 

1005591-58.2016.8.11.0041 REQUERENTE: LEDUINA FERREIRA DE 

MATOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se 

o recurso no efeito devolutivo. Ante a alegação do autor de não ter 

condições de arcar com as custas processuais, sem o prejuízo do seu 

sustento e de sua família, DEFERE-SE os benefícios da Justiça Gratuita, 

nos termos do art. 98, do CPC. Encaminhe-se à Turma Recursal Única. 

Intimem-se. Cumpra-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: 1002988-64.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CYNTHYA PAULA DE JESUS FRAGA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM OAB - MT12066-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: 

1002988-64.2018.8.11.0001 INTERESSADO: CYNTHYA PAULA DE JESUS 

FRAGA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se 

o recurso no efeito devolutivo. Ante a alegação do autor de não ter 

condições de arcar com as custas processuais, sem o prejuízo do seu 

sustento e de sua família, DEFERE-SE os benefícios da Justiça Gratuita, 

nos termos do art. 98, do CPC. Encaminhe-se à Turma Recursal Única. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002503-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS MARCOS DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (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: 

1002503-30.2019.8.11.0001 REQUERENTE: CARLOS MARCOS DE SOUSA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se o 

recurso no efeito devolutivo. Ante a alegação do autor de não ter 

condições de arcar com as custas processuais, sem o prejuízo do seu 

sustento e de sua família, DEFERE-SE os benefícios da Justiça Gratuita, 

nos termos do art. 98, do CPC. Encaminhe-se à Turma Recursal Única. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003417-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA FURQUIM DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-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: 

1003417-94.2019.8.11.0001 REQUERENTE: SANDRA FURQUIM DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Recebe-se o recurso no efeito devolutivo. Ante a alegação do autor de 

não ter condições de arcar com as custas processuais, sem o prejuízo do 

seu sustento e de sua família, DEFERE-SE os benefícios da Justiça 

Gratuita, nos termos do art. 98, do CPC. Encaminhe-se à Turma Recursal 

Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002945-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA DAMACENA DUARTE DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (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: 

1002945-93.2019.8.11.0001 REQUERENTE: LARISSA DAMACENA 

DUARTE DE SOUSA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Rejeita-se o recurso inominado, por sua intempestividade. Certifique-se a 

secretaria acerca do trânsito em julgado da presente sentença. Inexistindo 

decisão a ser cumprida, arquiva-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003476-64.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE BRITO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

Magistrado(s):
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GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1003476-64.2016.8.11.0041 AUTOR(A): VIVIANE BRITO DOS SANTOS 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA - 

MTPREV Vistos, etc. Recebe-se o recurso inominado no efeito devolutivo, 

haja vista sua tempestividade. Contrarrazões já apresentadas. 

Encaminhe-se à Turma Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0504292-40.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELINO DOS SANTOS ENORE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVOILSON FERREIRA MAIA OAB - MT18522-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0504292-40.2015.8.11.0041 AUTOR(A): JUCELINO DOS SANTOS ENORE 

REU: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Rejeita-se o recurso 

inominado, por sua intempestividade. Certifique-se a secretaria acerca do 

trânsito em julgado da presente sentença. Inexistindo decisão a ser 

cumprida, arquiva-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000573-56.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA APARECIDA JORGE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVOILSON FERREIRA MAIA OAB - MT18522-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1000573-56.2016.8.11.0041 AUTOR(A): LUCIANA APARECIDA JORGE 

REU: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Rejeita-se o recurso 

inominado, por sua intempestividade. Certifique-se a secretaria acerca do 

trânsito em julgado da presente sentença. Inexistindo decisão a ser 

cumprida, arquiva-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1032651-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLA FAIELLA CAMPOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ANTONIO CARLOS OAB - MT20710-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: 

1032651-35.2018.8.11.0041 REQUERENTE: DANIELLA FAIELLA CAMPOS 

DA SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Rejeita-se o recurso inominado, por sua intempestividade. Certifique-se a 

secretaria acerca do trânsito em julgado da presente sentença. Inexistindo 

decisão a ser cumprida, arquiva-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004617-39.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WILMO CAMARGO FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KETELIN SANTIAGO COLETA OAB - MT21563/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1004617-39.2019.8.11.0001 REQUERENTE: WILMO CAMARGO 

FERNANDES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. Recebe-se o recurso inominado no 

efeito devolutivo, haja vista sua tempestividade. Contrarrazões já 

apresentadas. Encaminhe-se à Turma Recursal Única. Intimem-se. 

Cumpra-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: 1003944-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX MALHEIROS DE LIMA OAB - MT14418/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1003944-46.2019.8.11.0001 REQUERENTE: LEANDRO GOMES DE 

ALMEIDA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. Recebe-se o recurso inominado no 

efeito devolutivo, haja vista sua tempestividade. Contrarrazões já 

apresentadas. Encaminhe-se à Turma Recursal Única. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003772-07.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIA REGINA DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIANE FERNANDA DA SILVA OAB - MT188630-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1003772-07.2019.8.11.0001 REQUERENTE: CLEIA REGINA DA SILVA 

PEREIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. Recebe-se o recurso inominado no 

efeito devolutivo, haja vista sua tempestividade. Contrarrazões já 

apresentadas. Encaminhe-se à Turma Recursal Única. Intimem-se. 

Cumpra-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: 1002216-04.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IZABELA MAGALHAES PINTO (REQUERENTE)

MARCOS BAREIRO REJALA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA DE OLIVEIRA ANDRADE OAB - MT24392/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

RICARDO MURILO DE ARRUDA ALVES - ME (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO OAB - MT13685-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 DECISÃO Numero do Processo: 

1002216-04.2018.8.11.0001 REQUERENTE: MARCOS BAREIRO REJALA, 

IZABELA MAGALHAES PINTO REQUERIDO: RICARDO MURILO DE 

ARRUDA ALVES - ME, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Recebe-se o recurso no efeito devolutivo. Contrarrazões já apresentadas. 

Ante a alegação do autor de não ter condições de arcar com as custas 

processuais, sem o prejuízo do seu sustento e de sua família, DEFERE-SE 

os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 98, do CPC. 

Encaminhe-se à Turma Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002882-05.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIANE NUNES SOARES DE ANDRADE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANYELE APARECIDA GOMES DE AQUINO OAB - MT9140-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1002882-05.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: LIDIANE NUNES SOARES DE 

ANDRADE EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. Recebem-se os presentes embargos 

de declaração uma vez que preenchidos os seus pressupostos de 

admissibilidade. Deixa-se de intimar a parte requerida por se tratar de 

análise quanto a mero erro material. Trata-se de embargos declaratórios 

opostos pelo requerente em desfavor da decisão proferida no id. 

28519572, sob o fundamento de que a sentença padece de erro material. 

O embargante indica erro material na decisão onde se lê: “a decisão 

embargada merece retoque do erro material acima apontado de forma que 

passe a constar o valor de R$192,53 como devido pelo MTPREV.;” 

Compulsando os autos observa-se que, de fato, nos cálculos de id 

26002742, o valor devido pelo Estado de Mato Grosso é de R$192,53 

sendo o valor homologado de 411,49 o valor total devido por ambas as 

autarquias. Ante o exposto, ACOLHEM-SE OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO opostos pelo requerente, nos termos do art. 1.022, do CPC, 

somente para sanar vício na sentença de mero erro material, passando a 

sentença a ter a seguinte redação: “(...) HOMOLOGA-SE o valor de R$ 

218,97 (Duzentos e dezoito reais) referente ao Estado de Mato Grosso e 

192,53 (cento e noventa e dois reais e cinquenta e três centavos) 

referente ao Mato Grosso Previdência - MTPREV.; (...)” Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005332-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO MARINI KOZAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DE SOUSA ANTUNES GRIPPA OAB - PR82834 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1005332-81.2019.8.11.0001 REQUERENTE: LUIZ GUSTAVO MARINI 

KOZAN REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se o recurso inominado no efeito 

devolutivo, haja vista sua tempestividade. Encaminhe-se à Turma Recursal 

Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001797-18.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HELMUTHE FRITSCHE (REQUERENTE)

EVELIN FRITSCHE LIMBERGER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LIMA DO NASCIMENTO OAB - MT4651-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

LARISSA HERNANDES ZANETTI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO OAB - MT15375-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355-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 DECISÃO Numero do Processo: 

1001797-18.2017.8.11.0001 REQUERENTE: EVELIN FRITSCHE LIMBERGER, 

HELMUTHE FRITSCHE REQUERIDO: LARISSA HERNANDES ZANETTI, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se o recurso no efeito 

devolutivo. Ante a alegação do autor de não ter condições de arcar com 

as custas processuais, sem o prejuízo do seu sustento e de sua família, 

DEFERE-SE os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 98, do 

CPC. Encaminhe-se à Turma Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006622-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE FERNANDES GUARDACHONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE PATRICIA DIAS GADEIA BOTELHO OAB - MT25017/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1006622-34.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ALEXANDRE FERNANDES 

GUARDACHONI REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV 

Vistos, etc. Recebe-se o recurso inominado no efeito devolutivo, haja vista 

sua tempestividade. Contrarrazões já apresentadas. Encaminhe-se à 

Turma Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-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: 1002169-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEZIEL XAVIER MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT12952-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1002169-93.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JEZIEL XAVIER MARQUES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA 
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- MTPREV Vistos, etc. Rejeita-se o recurso inominado, por sua 

intempestividade. Certifique-se a secretaria acerca do trânsito em julgado 

da presente sentença. Inexistindo decisão a ser cumprida, arquiva-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007720-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR ARIMATHEIA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KETELIN SANTIAGO COLETA OAB - MT21563/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1007720-54.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MOACIR ARIMATHEIA DA 

COSTA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. Recebe-se o recurso inominado no 

efeito devolutivo, haja vista sua tempestividade. Contrarrazões já 

apresentadas. Encaminhe-se à Turma Recursal Única. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001421-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIDELMA MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA CECILIA DE OLIVEIRA LUZ OAB - MT21841/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1001421-61.2019.8.11.0001 REQUERENTE: SIDELMA MOREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV Vistos, etc. Recebe-se o recurso inominado no efeito 

devolutivo, haja vista sua tempestividade. Encaminhe-se à Turma Recursal 

Única. Intimem-se. Cumpra-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: 1001475-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EGLE LIMA FEITOSA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1001475-27.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MARIA EGLE LIMA FEITOSA 

OLIVEIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. Recebe-se o recurso inominado no 

efeito devolutivo, haja vista sua tempestividade. Encaminhe-se à Turma 

Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-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: 1002973-95.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JERRY TAVARES DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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 Numero do Processo: 

1002973-95.2018.8.11.0001 REQUERENTE: JERRY TAVARES DE FREITAS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Rejeita-se o 

recurso inominado, por sua intempestividade. Certifique-se a secretaria 

acerca do trânsito em julgado da presente sentença. Inexistindo decisão a 

ser cumprida, arquiva-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: 1002176-85.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO FARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1002176-85.2019.8.11.0001 REQUERENTE: HELIO FARIA DOS SANTOS 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. 

Recebe-se o recurso inominado no efeito devolutivo, haja vista sua 

tempestividade. Encaminhe-se à Turma Recursal Única. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1027739-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA DA GUIA COSTA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO FERREIRA DA CRUZ OAB - MT15914-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO RIBAS DA COSTA BERLOFFA OAB - SP185064 

(ADVOGADO(A))

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: 

1027739-92.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BENEDITA DA GUIA COSTA 

MARQUES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, INSTITUTO 

BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO Vistos, etc. Recebe-se o 

recurso no efeito devolutivo. Contrarrazões já apresentadas. Ante a 

alegação do autor de não ter condições de arcar com as custas 

processuais, sem o prejuízo do seu sustento e de sua família, DEFERE-SE 

os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 98, do CPC. 

Encaminhe-se à Turma Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-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: 1000427-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEANDERSON JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE DA SILVA LIMA OAB - MS9979-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1000427-33.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JEANDERSON JOSE DA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se o 

recurso no efeito devolutivo. Ante a alegação do autor de não ter 

condições de arcar com as custas processuais, sem o prejuízo do seu 

sustento e de sua família, DEFERE-SE os benefícios da Justiça Gratuita, 

nos termos do art. 98, do CPC. Encaminhe-se à Turma Recursal Única. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009303-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUELLEN DE BARROS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID DA SILVA BELIDO OAB - MT14619-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: 

1009303-22.2017.8.11.0041 REQUERENTE: SUELLEN DE BARROS 

FERREIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Recebe-se o recurso no efeito devolutivo. Ante a alegação do autor de 

não ter condições de arcar com as custas processuais, sem o prejuízo do 

seu sustento e de sua família, DEFERE-SE os benefícios da Justiça 

Gratuita, nos termos do art. 98, do CPC. Encaminhe-se à Turma Recursal 

Única. Intimem-se. Cumpra-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: 1002586-80.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-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: 

1002586-80.2018.8.11.0001 REQUERENTE: DEBORA OLIVEIRA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se o 

recurso no efeito devolutivo. Ante a alegação do autor de não ter 

condições de arcar com as custas processuais, sem o prejuízo do seu 

sustento e de sua família, DEFERE-SE os benefícios da Justiça Gratuita, 

nos termos do art. 98, do CPC. Encaminhe-se à Turma Recursal Única. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000422-11.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELLA PEREIRA MILHOMEM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO JESUS APARECIDO RIBEIRO OAB - MT10631 (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: 

1000422-11.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MARCELLA PEREIRA 

MILHOMEM REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Recebe-se o recurso no efeito devolutivo. Ante a alegação do autor de 

não ter condições de arcar com as custas processuais, sem o prejuízo do 

seu sustento e de sua família, DEFERE-SE os benefícios da Justiça 

Gratuita, nos termos do art. 98, do CPC. Encaminhe-se à Turma Recursal 

Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000771-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-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: 

1000771-14.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MARIA DO CARMO 

RODRIGUES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Recebe-se o recurso no efeito devolutivo. Ante a alegação do autor de 

não ter condições de arcar com as custas processuais, sem o prejuízo do 

seu sustento e de sua família, DEFERE-SE os benefícios da Justiça 

Gratuita, nos termos do art. 98, do CPC. Encaminhe-se à Turma Recursal 

Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012261-15.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUBIA NOGUEIRA GONZAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

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: 

1012261-15.2016.8.11.0041 REQUERENTE: LUBIA NOGUEIRA GONZAGA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV Vistos, etc. Recebe-se o recurso inominado no efeito 

devolutivo, haja vista sua tempestividade. Encaminhe-se à Turma Recursal 

Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023514-97.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO CARDOSO PESSOA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1023514-97.2016.8.11.0041 AUTOR(A): ARNALDO CARDOSO PESSOA 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se o recurso no 

efeito devolutivo. Ante a alegação do autor de não ter condições de arcar 

com as custas processuais, sem o prejuízo do seu sustento e de sua 

família, DEFERE-SE os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 

98, do CPC. Encaminhe-se à Turma Recursal Única. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO
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Processo Número: 1000350-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RONIS ZAINA (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 DECISÃO Numero do Processo: 

1000350-24.2019.8.11.0001 REQUERENTE: RONIS ZAINA REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se o recurso no efeito 

devolutivo. Ante a alegação do autor de não ter condições de arcar com 

as custas processuais, sem o prejuízo do seu sustento e de sua família, 

DEFERE-SE os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 98, do 

CPC. Encaminhe-se à Turma Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-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: 1001050-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAUL JOSE ALVES AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL JOSE ALVES AMARAL OAB - MT25114/O-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: 

1001050-97.2019.8.11.0001 REQUERENTE: RAUL JOSE ALVES AMARAL 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se o 

recurso no efeito devolutivo. Ante a alegação do autor de não ter 

condições de arcar com as custas processuais, sem o prejuízo do seu 

sustento e de sua família, DEFERE-SE os benefícios da Justiça Gratuita, 

nos termos do art. 98, do CPC. Encaminhe-se à Turma Recursal Única. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000717-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO ELSON PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705-O (ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (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: 

1000717-48.2019.8.11.0001 REQUERENTE: SEBASTIAO ELSON PEREIRA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se o 

recurso no efeito devolutivo. Ante a alegação do autor de não ter 

condições de arcar com as custas processuais, sem o prejuízo do seu 

sustento e de sua família, DEFERE-SE os benefícios da Justiça Gratuita, 

nos termos do art. 98, do CPC. Encaminhe-se à Turma Recursal Única. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000689-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISLENE LUCIA DE ALENCAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-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: 

1000689-80.2019.8.11.0001 REQUERENTE: FRANCISLENE LUCIA DE 

ALENCAR REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Recebe-se o recurso no efeito devolutivo. Ante a alegação do autor de 

não ter condições de arcar com as custas processuais, sem o prejuízo do 

seu sustento e de sua família, DEFERE-SE os benefícios da Justiça 

Gratuita, nos termos do art. 98, do CPC. Encaminhe-se à Turma Recursal 

Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001901-39.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUARINA ANTONIA PADILHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIANE FERNANDA DA SILVA OAB - MT188630-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1001901-39.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JUARINA ANTONIA PADILHA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV Vistos, etc. Recebe-se o recurso inominado no efeito 

devolutivo, haja vista sua tempestividade. Encaminhe-se à Turma Recursal 

Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003103-33.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DO ESPIRITO SANTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

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: 

1003103-33.2016.8.11.0041 AUTOR(A): JOSE LUIZ DO ESPIRITO SANTO 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se o recurso no 

efeito devolutivo. Ante a alegação do autor de não ter condições de arcar 

com as custas processuais, sem o prejuízo do seu sustento e de sua 

família, DEFERE-SE os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 

98, do CPC. Encaminhe-se à Turma Recursal Única. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001550-66.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA APARECIDA DOS SANTOS BARRETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-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: 

1001550-66.2019.8.11.0001 REQUERENTE: SONIA APARECIDA DOS 

SANTOS BARRETO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 
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Recebe-se o recurso no efeito devolutivo. Ante a alegação do autor de 

não ter condições de arcar com as custas processuais, sem o prejuízo do 

seu sustento e de sua família, DEFERE-SE os benefícios da Justiça 

Gratuita, nos termos do art. 98, do CPC. Encaminhe-se à Turma Recursal 

Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1020142-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA REGINA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

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: 

1020142-09.2017.8.11.0041 REQUERENTE: SONIA REGINA BORGES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se o 

recurso no efeito devolutivo. Ante a alegação do autor de não ter 

condições de arcar com as custas processuais, sem o prejuízo do seu 

sustento e de sua família, DEFERE-SE os benefícios da Justiça Gratuita, 

nos termos do art. 98, do CPC. Encaminhe-se à Turma Recursal Única. 

Intimem-se. Cumpra-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: 1000829-17.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ VINICIUS GONTIJO LABORDA LARRAIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLORIA LUDMILA GONTIJO LABORDA LARRAIN OAB - GO33540 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1000829-17.2019.8.11.0001 REQUERENTE: LUIZ VINICIUS GONTIJO 

LABORDA LARRAIN REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO 

GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. Recebe-se o recurso 

inominado no efeito devolutivo, haja vista sua tempestividade. 

Encaminhe-se à Turma Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-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: 1001226-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL PAVANI DOS SANTOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE PAVANI DOS SANTOS ALMO OAB - RO9527 (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: 

1001226-76.2019.8.11.0001 INTERESSADO: ISABEL PAVANI DOS 

SANTOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Recebe-se o recurso no efeito devolutivo. Ante a alegação do autor de 

não ter condições de arcar com as custas processuais, sem o prejuízo do 

seu sustento e de sua família, DEFERE-SE os benefícios da Justiça 

Gratuita, nos termos do art. 98, do CPC. Encaminhe-se à Turma Recursal 

Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005644-39.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO TIAGO DA SILVA ALBINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSA CEBALHO DO CARMO OAB - MT0018223A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1005644-39.2016.8.11.0041 AUTOR(A): GUSTAVO TIAGO DA SILVA 

ALBINO REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se o 

recurso no efeito devolutivo. Ante a alegação do autor de não ter 

condições de arcar com as custas processuais, sem o prejuízo do seu 

sustento e de sua família, DEFERE-SE os benefícios da Justiça Gratuita, 

nos termos do art. 98, do CPC. Encaminhe-se à Turma Recursal Única. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001592-52.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MOHAMED RACHID HUSSEIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

(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: 

1001592-52.2018.8.11.0001 REQUERENTE: MOHAMED RACHID HUSSEIN 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se o 

recurso inominado no efeito devolutivo, haja vista sua tempestividade. 

Encaminhe-se à Turma Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003444-48.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIA OLIVEIRA DE DEUS (REQUERENTE)

MANOEL CUSTODIO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705-O (ADVOGADO(A))

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598-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: 

1003444-48.2017.8.11.0001 REQUERENTE: MANOEL CUSTODIO DE 

CAMPOS, CLEIA OLIVEIRA DE DEUS REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Recebe-se o recurso no efeito devolutivo. Ante a 

alegação do autor de não ter condições de arcar com as custas 

processuais, sem o prejuízo do seu sustento e de sua família, DEFERE-SE 

os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 98, do CPC. 

Encaminhe-se à Turma Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-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: 1000920-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IOLANDA MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598-O (ADVOGADO(A))

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT9405-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1000920-10.2019.8.11.0001 REQUERENTE: IOLANDA MARIA DOS 

SANTOS REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, 

etc. Recebe-se o recurso no efeito devolutivo. Ante a alegação do autor 

de não ter condições de arcar com as custas processuais, sem o prejuízo 

do seu sustento e de sua família, DEFERE-SE os benefícios da Justiça 

Gratuita, nos termos do art. 98, do CPC. Encaminhe-se à Turma Recursal 

Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001411-51.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAGALI MARIA SPADA FURLAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-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: 

1001411-51.2018.8.11.0001 REQUERENTE: MAGALI MARIA SPADA 

FURLAN REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se 

o recurso no efeito devolutivo. Ante a alegação do autor de não ter 

condições de arcar com as custas processuais, sem o prejuízo do seu 

sustento e de sua família, DEFERE-SE os benefícios da Justiça Gratuita, 

nos termos do art. 98, do CPC. Encaminhe-se à Turma Recursal Única. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000515-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR SOARES DA SILVA JUNIOR - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO SERGIO FERREIRA MENDES OAB - MT8909-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 DECISÃO Numero do Processo: 

1000515-71.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: OSMAR SOARES DA SILVA 

JUNIOR - ME EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Recebe-se o recurso no efeito devolutivo. Encaminhe-se à Turma 

Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000560-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA BARBOZA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000560-75.2019.8.11.0001 REQUERENTE: NATALIA BARBOZA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos etc. Trata-se de ação cominatória para cumprimento de 

obrigação de fazer (com pedido de tutela específica de urgência), a qual a 

parte autora postula realização de cirurgia denominada Hernioplastia 

Umbilical. No id. 18574871 foi determinada a intimação da parte autora para 

emendar a inicial, porém permaneceu inerte. Após, foi determinada sua 

intimação pessoal. E como consta na certidão de id. 22387262 que informa 

“endereço apontado - R. Dante de Oliveira do Bairro Novo Colorado - não 

pode ser localizado. ” O feito encontra-se paralisado por descuido da 

autora, de forma que é devida a extinção do processo na forma do art. 

485, III do CPC. Diante do exposto, caracterizado o abandono da causa, 

JULGA-SE EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no 

artigo 485, III, do CPC. Sem custas nem honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Decorrido o prazo recursal, arquive-se. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001026-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS ANANIAS COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEUSLIRIO FERREIRA OAB - MT5071-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001026-69.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MATHEUS ANANIAS COELHO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado por força do disposto no art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO e DECIDO. Trata-se se pedido de desistência da ação 

formulado pela parte autora antes da sentença, no qual manifesta sua 

falta de interesse no prosseguimento da lide. É cediço que havendo a 

estabilização subjetiva da lide por meio da formalização da angularização 

processual, deve-se buscar a anuência da parte requerida em relação ao 

mencionado pedido de desistência. No entanto, o Enunciado 90 do 

FONAJE dos Juizados Especiais Cíveis estabelece que “A desistência do 

autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do 

processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento.” (XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ). Sabe-se 

que referido Enunciado 90 se aplica ao Juizado da Fazenda Pública em 

decorrência do Enunciado 01 da Fazenda Pública, que estabelece que 

“Aplicam-se aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, no que couber, 

os Enunciados dos Juizados Especiais Cíveis” (XXIX Encontro – 

Bonito/MS). Desse modo, HOMOLOGA-SE o pedido de desistência da ação 

formulado pela parte autora para que produza os jurídicos e legais efeitos, 

e, de consequência, JULGA-SE EXTINTO o processo, sem resolução do 

mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. 

Publicada no sistema PJe. Arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002246-39.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO LEITE DE ARRUDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002246-39.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: CONCEICAO LEITE DE ARRUDA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

cumprimento provisório de sentença de obrigação de fazer. A decisão 

judicial foi cumprida mediante bloqueio de valores. Posto isto, satisfeita a 

obrigação, JULGA-SE e DECLARA-SE EXTINTO o processo com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil/2015. Sem 

custas. Publicada no Sistema PJe. Decorrido o prazo recursal, arquive-se 
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com as baixas necessárias. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018147-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE RIBEIRO DE MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO OAB - MT9098-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1018147-87.2019.8.11.0041 AUTOR(A): JOSIANE RIBEIRO DE MORAIS 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório dispensado por 

força do disposto no art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO e DECIDO. 

Trata-se se pedido de desistência da ação formulado pela parte autora 

antes da sentença, no qual manifesta sua falta de interesse no 

prosseguimento da lide. É cediço que havendo a estabilização subjetiva da 

lide por meio da formalização da angularização processual, deve-se 

buscar a anuência da parte requerida em relação ao mencionado pedido 

de desistência. No entanto, o Enunciado 90 do FONAJE dos Juizados 

Especiais Cíveis estabelece que “A desistência do autor, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo sem 

julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento.” (XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ). Sabe-se que referido 

Enunciado 90 se aplica ao Juizado da Fazenda Pública em decorrência do 

Enunciado 01 da Fazenda Pública, que estabelece que “Aplicam-se aos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública, no que couber, os Enunciados 

dos Juizados Especiais Cíveis” (XXIX Encontro – Bonito/MS). Desse modo, 

HOMOLOGA-SE o pedido de desistência da ação formulado pela parte 

autora para que produza os jurídicos e legais efeitos, e, de consequência, 

JULGA-SE EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com 

fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Publicada no 

sistema PJe. Arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006659-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER DUARTE CAVALCANTE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON DOUGLAS ROSSETTI BUENO OAB - MT25857-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1006659-38.2019.8.11.0041 REQUERENTE: WAGNER DUARTE 

CAVALCANTE ARAUJO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. O juízo determinou a intimação da parte autora para emendar a inicial. 

Corretamente intimada a parte requerente quedou-se inerte. 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
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